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Protokół Nr LII/2022 

z posiedzenia LII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 28 stycznia 2022 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 2022-01-28 o godz. 13:18:56, a zakończono o godz. 15:46:33 tego samego 

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

w Prudniku było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Józef Meleszko 

8. Radosław Roszkowski 

9. Dragomir Rudy 

10. Janusz Siano 

11. Antoni Sokołowski 

12. Magdalena Sobczak 

13. Judyta Walocha 

14. Bożena Wróblewska 

15. Alicja Zawiślak 

16. Kazimierz Bodaszewski 

17. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:18:00) 

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

obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:19:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:20:00) 

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

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

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku 

(druk 415a); 2) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum 

nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 416a); 3) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w 

sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 

417a); 4) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

utworzenia przystanków na linii kolejowej na terenie Powiatu Prudnickiego (druk 412a); 5) dokonanie 

aktualizacji projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. (druk 421a); 6) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67218
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67221
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67222
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przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 

(druk 422). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić 

zmiany w porządku zwołanej sesji bezwzględną ilością głosów ustawowego składu Rady. W zakresie 

pkt 1 i 4 dokonanie zmian uzasadnione jest autokorektą projektów uchwał w zakresie zmiany uchwały. 

W zakresie pkt 2 i 3 w projektach uchwał omyłkowo dodano zbędny załącznik. W zakresie pkt 

5 wystąpiła potrzeba aktualizacji zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Natomiast w zakresie pkt 

6 odpowiadając na rosnącą liczbę zakażeń oraz niski odsetek osób zaszczepionych proponuje sir jak 

najszybsze wystąpienie z apelem do mieszkańców Powiatu w tym zakresie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jakie zmiany nastąpiły, że wprowadzono autokorektę? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Został dołączony niepotrzebnie w dwóch 

przypadkach załącznik, jako akt założycielski, a w jednym brakuje słowa ,,zamiaru”, żeby to 

skorygować, aby uchwały zostały podjęte w prawidłowej formie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jaka zmiana nastąpiła, jeżeli chodzi o uchwałę dot. 

przystanków? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: O tytuł.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli będzie inaczej brzmiał? 

Głos zabrała Radczyni Prawna, Pani Emilia Cimochowska-Paluszek: Nie będzie w tytule, że kierujemy 

stanowisko do Polskich Kolei Państwowych, tylko będzie to wynikało z treści stanowiska. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, fatalna jakość dźwięku, tak 

naprawdę nic nie byłem w stanie zrozumieć, ani tego co się dzieje na sali. Ewentualnie 

zaproponowałbym przerwę 5 minutową, żeby spróbować to naprawić, bo kontynuowanie sesji w takiej 

formie, gdzie nie jestem w stanie nic zrozumieć, chyba nie ma sensu.  

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko ogłosił przerwę w obradach. 

Po przerwie: 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 1. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415a) 

(13:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, 

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

Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Judyta Walocha, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416a) (13:42:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Antoni 

Sokołowski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, 

Joachim Kosz, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 3. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 417a) 

(13:43:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, 

Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, 

Józef Janeczko, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak 

• WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

Nastąpiła zmiana quorum (13:43:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 4. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na liniach kolejowych na terenie Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 412a) (13:44:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni 

Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, 

Joachim Kosz, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, 

Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 



str. 4 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 5. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 421a) (13:45:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław 

Czupkiewicz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, 

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

Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 6. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 (druk  

nr 422) – w punkcie 17, pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:45:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Janusz Siano, 

Judyta Walocha, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Radosław 

Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

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

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:47:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, 

Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 
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4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz z dnia 05 stycznia 2022 r. 

(13:47:00) 

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

do protokołów i poddał je pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 22 grudnia 2021 r. (13:48:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Ewelina 

Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Kazimierz 

Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Joachim Kosz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 5 stycznia 2022 r. (13:49:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, 

Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Józef 

Janeczko, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Mirosław 

Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:49:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:51:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Bożena Wróblewska 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (14:08:00) 

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

sesyjnym. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:12:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67251
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67255
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67256
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Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Magdalena Sobczak 

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: Panie Starosto, proszę mi powiedzieć jakie zarzuty otrzymał 

DPS od Wojewody Opolskiego w piśmie? O co chodziło? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Chodziło o DPS w Racławicach Śląskich, dokładniej 

o skargę mieszkańców. Może Pani Sekretarz przybliży więcej szczegółów.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Mieszkaniec z DPS-u Racławice Śląskie, 

zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich, że łamane są jego prawa przez innego pensjonariusza 

w związku  z tym odbyła się tam kontrola Wojewody i w ramach nadzoru Wojewody zalecono, aby od 

razu wzywać policję i powiadamiać prokuraturę. Pani Dyrektor twierdzi, że była policja za każdym 

razem wzywana i po prostu nie zgadzała się z tym zastrzeżeniem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: O co chodzi z upoważnieniem osoby, w związku z zadaniami 

związanymi z Polskim Ładem? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Chodzi o projektanta programu funkcjonalno-

użytkowego, który ma zostać stworzony celem możliwości złożenia wniosku drogowego, za przyznane 

15 000 000 zł. Projektant, żeby móc swobodnie działać i realizować swoją powinność musi mieć od nas 

upoważnienie do występowania do różnych instytucji, celem uzgodnienia odbioru zapisów tych 

programów. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy chodzi konkretnie o sprawy związane z Polskim Ładem? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy to jest ktoś ze Starostwa? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To jest osoba, z którą dość często współpracujemy 

w ostatnich latach, jako z projektantem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A można wiedzieć kto to jest?  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Pan Sebastian Celary. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy działka w Mieszkowicach, jest dużą działką? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Działka w Mieszkowicach jest niewielka z tego co 

pamiętam, natomiast jej koszty mogą być dość duże dla osoby, która miała by ją kupić, ponieważ są tam 

wysokie koszty wszystkich wycen, wszystkich podziałów. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: 10 arów czy 5 arów? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Raczej mniej. Wydaje mi się, że tam jest około ara. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy jeżeli chodzi o ofertę Tygodnika Prudnickiego, to jest już 

podana jakaś konkretna kwota? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Kwota została utrzymana taka sama jak rok temu,  

tj. około 400 zł za jedną publikacje wkładki samorządowej. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile to w tamtym roku nas wyniosło? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Około 10 000 zł. rocznie brutto. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Darowizna Gminy Głogówek, o co chodzi? Czy to chodzi  

o ten szpital w Głogówku? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, chodzi o działkę na Pasterniku, którą gmina za 

kadencji Burmistrza Kałamarza przekazała powiatowi celem realizacji przez nas zadania związanego 

z budową dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I ta działka jest nasz? Jak to było? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, jest nasza, a druga działka, którą mieliśmy 

otrzymać była przy ulicy Dworcowej, ale w związku z tym, że zmieniły się nasze koncepcje w tym 

konkretnie momencie, bo budowa placówki domu dziecka byłaby zbyt kosztowna, nie mieliśmy na to 

żadnego dofinansowania, a przekraczałby 2 000 000 zł., uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie, 

przynajmniej czasowo przeprowadzenie inwestycji na pozyskanym za mniejsze pieniądze obiekcie 

w Mochowie. De facto Burmistrz Kałamarz osiągnął swój cel, ponieważ dom dziecka nadal jest na 

terenie gminy Głogówek. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale Burmistrz Kałamarz, czy Burmistrz Bujak? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Burmistrz Kałamarz i rada tamtej kadencji przekazali 

nam tą działkę. Natomiast teraz aktualna władza uznała, że nie wykonaliśmy celu, dla którego została 

przekazana i chciałaby tą działkę odzyskać. Natomiast powiem szczerze, że my nie przesądzamy, że 

tego celu tam nie wykonamy,  bo piecza zastępcza jest tematem rozwojowym i pojawiają się coraz to 

nowe możliwości i programy, które pozwalają na inwestowanie w tą dziedzinę życia. Chociażby powiat 

nyski otrzymał bardzo duże środki na budowę placówek w ostatnim czasie, kilkanaście milionów 

bodajże i my również nie wykluczamy, że nie będziemy myśleć o kolejnych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy to było tylko obarczone celem, czy też jakimś terminem? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, terminu nie było. Uważam, że jak gdyby 

pochopne oddanie tej działki byłoby ze szkodą dla Powiatu, bo ograniczyłoby nam możliwości 

planowania czegokolwiek tam w przyszłości. Choć nie wykluczamy rozmów oczywiście, jak się pojawi 

jakaś inna koncepcja, to będziemy ją rozważać. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli to miało być przeznaczone, na dom dziecka tak? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, na placówkę opiekuńczo-wychowawcza.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Było zwiększenie środków dla Bonifratrów, czy to są nasze 

środki? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: O ile pamiętam, to te środki zwiększone są w całym 

budżecie, z którego 90% pochodzi z Rządu, a od nas 10%. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Było spotkanie odnośnie Domu Dziennego Pobytu dla 

emerytów. Jaka jest decyzja?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To było długie spotkanie, około dwóch i pół godziny 

trwało. W pierwszym jego etapie Pani pełnomocnik Wojewody do spraw osób niepełnosprawnych 

wyraziła zaniepokojenie, że postulaty emerytów z Powiatu Prudnickiego i gminy Prudnik nie są przez 

władze samorządowe realizowane. Generalnie, no dość mocno skrytykowała fakt nieobecności na tym 

spotkaniu parlamentarzystów również. Nie wiem, czy w ogóle byli zaproszeni, bo ja tego nie 

organizowałem, ale wystąpienie było dość ostre.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A jakie nazwisko tej pani? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie pamiętam, Pani została niedawno powołana do 

spraw osób starszych. Generalnie dość mocno nas krytykowała jako samorządowców, że nie 

realizujemy postulatów środowiska osób starszych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Kto był organizatorem tego spotkania?  
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Stowarzyszenie Pani Śliwińskiej było organizatorem 

na terenie Konwentu Ojców Bonifratrów. Kontynuując, oberwało się mi, bo byłem jedynym 

przedstawicielem władz lokalnych i ,,państwowych”. Później miałem okazję oczywiście wypowiedzieć 

nasze stanowisko w zakresie tego, co staramy się dla osób starszych i niepełnosprawnych robić.  

W końcowym wystąpieniu Pani Pełnomocnik zmieniła nieco narrację swojej wypowiedzi zwracając się 

do osób skupionych w stowarzyszeniu, że jej zdaniem tworzenie instytucji typu dom dziennego pobytu, 

która tak naprawdę jest dużym nakładem finansowym, bo pamiętajmy, że trzeba zrobić remont obiektu 

i trzeba później utrzymywać Dom Dziennego Pobytu z różnych źródeł, tak naprawdę od 15 do 30 osób 

to usatysfakcjonuje, a przeznaczą miliony. Stwierdziła, że przy tak dużej ilości osób starszych na terenie 

Prudnika jeden Dom Dziennego Pobytu nie rozwiąże ich problemów, tylko rozwiąże problem 

kilkunastu, czy kilkudziesięciu osób. Pani Pełnomocnik usiłowała, jakby zniechęcić inicjatorów 

spotkania do takiego mocnego forsowania tego pomysłu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy chodziło o to, żeby stworzyć Dom Dziennego Pobytu  

u Bonifratrów? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Zrozumiał z informacji, że u Bonifratrów jest jakieś miejsce, 

dla osób z problemami w rodzinie, tam gdzie występuje przemoc w rodzinie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Są tam takie miejsca interwencyjne już zabezpieczone, 

na mocy umowy z nami również. W razie potrzeby takie miejsca są. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: W którym miejscu? Czy pomieszczenia są już 

wyremontowane? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że jakoś tak rewelacyjnie to nie jest 

wyremontowane, oni mają tam swój standard. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja myślałem, że może tam na górze nad WTZ. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że nie, że to jest raczej w głównej części domu 

Jana Bożego, to jeszcze wszystko jest do zrobienia. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Kto wystąpił o przekazanie gadżetów, na Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Organizatorzy z Gminy Prudnik finałowego koncertu 

w Prudniku z tym, że mamy informacje, że to już nieaktualna sprawa, bo wolontariusze, którzy mieli 

się pojawić i dla których miały być te gadżety zostali odwołani, więc już nie będziemy ich przekazywać. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A jeszcze było coś o spotkaniu, na ulicy Krakowskiej w Opolu, 

nie wiem o co chodziło tutaj dokładnie. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, to spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, 

rozmawialiśmy o wielu aspektach realizowanych projektów unijnych, o ich trwałości.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Na ulicy Krakowskiej? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, bo w tej chwili Urząd Marszałkowski ma tam 

jedną ze swoich siedzib. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: O jakich drogach rozmawialiście w ramach spotkania  

z gminami?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Rozmawialiśmy o drodze Prudnik - Czyżowice 

z Burmistrzem Prudnika i rozmawialiśmy z Burmistrzem Białej o drogach na terenie gminy Biała. Tam 

koncentrowaliśmy się głównie na pewnych formalnościach związanych choćby ze zjazdem z drogi 

publicznej w kierunku tworzonej, budowanej jednej z dróg oczyszczalni ścieków. Chodziło o drogę 
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Biała – Łącznik - Chrzelice. No i również właśnie kwestie inwestycji mniej szczegółowo też były 

omówione. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Myślałam, że może z Burmistrzem Głogówka rozmawialiście 

o drodze Golczowice – Zawada. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, z  Burmistrzem Głogówka nie spotykaliśmy się. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Może by trzeba było też o tym porozmawiać. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Mieliśmy się w tamtym tygodniu spotkać, ale 

spotkanie zostało przez Burmistrza odwołane. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Panie Starosto, w podwórku PCM-u postawiono kilka 

ładnych, nowych kontenerów. Do czego one mają służyć? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tam zainstalowane jest tymczasowo laboratorium, 

ponieważ pomieszczenia laboratorium będą przechodzić w najbliższym czasie gruntowny remont, bo 

firma, która to laboratorium prowadziła, z tego co wiem zrezygnowała, Analmed. W tej chwili szpital 

sam musi prowadzić laboratorium, ale żeby to było możliwe należałoby wyremontować pomieszczenia, 

które zajmują około 100 m. Nie jest to takie łatwe i szybkie do zrealizowania, w związku z tym w 

kontenerach zostało zainstalowane laboratorium tymczasowe, które spełnia wymogi. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Zgłoszono mi, że światła ustawione na ulicy 

Dąbrowskiego w dziwny sposób działają. Ja to sprawdziłem i tłumaczę, że tak według mnie powinno 

być. Ale dzisiaj, po raz któryś jechałem celowo tamtędy i zbliżając się od strony koszar do świateł,  

z daleka widzę światła żółte, zbliżam się do podwyższenia progu i pojawia się na 2/3 sekundy światło 

czerwone. Według mnie jako ostrzegacze „Uważaj, bo tam jest próg”, tak przynajmniej tłumaczyłem. 

Późnej po tych paru sekundach, włącza się znowu światło żółte. Nie wiem, czy to tak ma działać i czy 

dobrze tłumaczę tym osobom? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Moim zdaniem czerwone światło powinno zapalić się 

w sytuacji, kiedy na przejście wchodzi pieszy. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Nie, nie było pieszego.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: O to chodzi. Bo żółte rzeczywiście migające 

ostrzegawcze, natomiast kiedy pieszy pojawia się na pasach, powinno się zapalić światło czerwone, 

żeby stanowić dodatkowy asumpt do zatrzymania pojazdu. Mogę to jeszcze wyjaśnić z fachowcami, ale 

takie jest moje przeświadczenie, że żółte ostrzegawcze „zachowaj ostrożność”, czerwone „stój, bo 

przechodzi pieszy”. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Chodzi o to pierwsze światło, które jest 

związane z prędkością, czyli światło świeci na żółto, później na czerwono i z powrotem na żółto. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Zbliżając się do tego podwyższenia, cały czas było żółte, 

później zaświeciło się na kilka sekund czerwone, chociaż nikogo nie było. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: To dotyczy prędkości. 

Głos zabrała Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Pani Emilia Cimochowska-Paluszek: 

Chodzi o prędkość, jeżeli się za szybko jedzie, to zapala się czerwone światło. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Jeżeli chodzi o przedmiotowe skrzyżowanie i te światła, czy 

przy nich były prowadzone jakieś naprawy lub remonty? Bo z tego co wiem, to czujniki w słupkach nie 

działały tak jak należy. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Była ustawiona czułość czujników, żeby nie włączała 

się sygnalizacja w związku z padającym śniegiem, a nie żadne naprawy czy remonty.  
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Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dobrze, dziękuję za tą odpowiedź i drugie pytanie. Pan 

przekazywał w swojej wypowiedzi, że Zarząd przyjął apel dotyczący sczepienia. Osobiście jestem też 

za tym, aby mieszkańcy się szczepili, ale jeszcze jedno dodatkowe pytanie, czy u nas na terenie Powiatu, 

w naszych aptekach powiatowych jest możliwość przetestowania się? Bo wiemy, że chyba od dzisiaj 

jest taka możliwość w innych aptekach. Mówimy oczywiście o bezpłatnym testowaniu.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, pytał o to również Pan Radny Kwiatkowski, po 

ostatniej komisji i prosił, żeby w tym apelu uwzględnić tą informację. W apelu jej się uwzględnić nie 

da, bo to troszkę inna tematyka, ale zasięgnęliśmy u źródła wiedzę i okazuje się, że jedna apteka te testy 

przeprowadza, przy ulicy Łangowskiego w Prudniku. Jest to jedna apteka na terenie Powiatu. Niepokoi 

mnie trochę inna rzecz, a mianowicie mamy informacje z dzisiejszego spotkania od Prezesa Spółki, że 

również PCM będzie zobowiązany takie bezpłatne testy robić, co jest o tyle niedobre, że Spółka straci 

jakieś tam niewielkie, ale zawsze źródło dochodu, bo dotychczas testy wykonywane były komercyjnie. 

Tak naprawdę Spółka nie będzie miała za to żadnych środków, trzeba będzie wydelegować 

pracowników, którym trzeba będzie zapłacić, trzeba będzie kupić testy i nie dostaną na to żadnych 

pieniędzy. Przynajmniej tak zrozumiałem wypowiedź Prezesa. Żeby zobrazować jaki problem w Spółce 

obecnie finansowy się pojawia, to powiem tylko Państwu, że też z dzisiejszych najświeższych 

informacji przekazanych od Prezesa wynika, że cena gazu, którym dla przykładu ogrzewany jest Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku, wzrosła jednostkowa o 670%. To znaczy z 10 zł za jednostkę, na 

67 zł na jednostkę. Może się okazać, że pokażą się tragiczne faktury za ogrzewanie jednostki. 

Zobaczymy jak będzie to w innych wyglądało. Ale już wiemy np., że rachunki za obiekt PCPR  

z 5000 zł. miesięcznie wzrosły do 20 000 zł., czyli to też znaczący wzrost kilkuset procentowy.  

W innych jednostkach słyszymy podobne rzeczy. Także, no trochę szkoda, że choćby za te testy szpital 

nie będzie mógł zarobić paru groszy, bo w zasadzie za chwilę nie będzie miał z czego, w zasadzie już 

nie ma z czego dołożyć do faktur. Miesięczne zużycie rękawic jednorazowych to jest koszt 20 000 zł. 

w tym szpitalu.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto, ja tylko Pana informuję, że te koszty związane 

z testami to będą koszty pokrywane przez Ministerstwo Zdrowia i taką informację Pan, łącznie  

z Panem Prezesem powinien mieć.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Mam nadzieję, że tak jest. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: A jeśli chodzi o gaz, to chyba każdy sobie zdaje sprawę 

z jakiego powodu takie wzrosty nastąpiły. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja tego nie kwestionuję, Panie Radny, nie znam 

powodów pełnych wzrostów cen, natomiast mówię o problemie finansowym jakie to generuje w Spółce, 

nie krytykując nikogo. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Wiadomo jaka jest sprawa związana z Panem ze wschodniej 

granicy, Panem Putinem. Informacja została przekazana taka, że za te testy będą zwroty środków przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To jest dobra informacja, mamy nadzieję,  

że zrównoważy to Spółce utracone dochody.  

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Panie Starosto, ja słyszałem, że za testy robione 

w aptekach ludzie płacą. Nie za obsługę, ale za testy. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To znaczy tak mogło być wcześniej, ale teraz chyba 

już nie. Jest jakiś problem w systemie, na łączach informacyjnych, bo z informacji naszych wynika, że 

one są w aptekach bezpłatne całkowicie. Czyli pacjent ani za test, ani za pobranie nie płaci. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Jeszcze się chciałem ustosunkować do tego, co 

powiedział Radny o tym gazie. Ja czegoś nie rozumiem, na początku grudnia kupowałem butlę gazu po 

200 zł, teraz kupuje po 140 zł. Czyli gaz poszedł w dół, to skąd się biorą akie różnice. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie umiem się odnieść do tego. 
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Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Niestety apteki tak nie za bardzo się kwapią do tego, 

ponieważ tam są określone pewne warunki. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, to co Pan Starosta opowiadał 

było idealnie słychać, natomiast dyskusja i wystąpienia kolegów totalnie niezrozumiałe. Pan Starosta 

powiedział, że w Lubrzy odbyło się posiedzenie naszego związku „Pogranicze”, w związku z tym mam 

pytanie, czy zostały już ustalone wysokości składek członków związku? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie. O ile pamiętam na zebraniu członków związku 

ustalony był budżet na bieżący rok i były ustalone kwestie związane z planami taryfowymi oraz było 

podjętych kilka tematów związanych z uchwałami intencyjnymi związanymi z poprawą 

bezpieczeństwa, między innymi na mój wniosek właśnie nasza o przejściach dla pieszych. Natomiast 

składka chyba została ustalona na wcześniejszym spotkaniu jeszcze w ubiegłym roku, ponieważ ona 

była podstawą do wyliczenia budżetu. Jest z nami Pan Starosta Siano, który może bardziej szczegółowo 

powiedzieć. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Pytam dlatego, że mieliśmy obiecane, że o istotnych 

sprawach będziemy informowani, natomiast uważam, że wysokość obciążeń Powiatu, czyli składka, 

jest informacją ważną i szkoda, że nie mamy takich informacji. Być może Pan Prezes uchyli nam rąbka 

tajemnicy. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Oczywiście Panie Radny, że dysponuję taką wiedzą 

i z przyjemnością się z Panem i z Radą nią podzielę. Wiem, że Pana to szczególnie interesuje. 

Informacje zgodnie z tym co obiecywałem będę przekazywał. Jeśli chodzi o składkę na utrzymanie 

biura, to ona została ustalona, tak jak Pan Starosta mówił, już troszeczkę wcześniej, w grudniu. Jest to 

kwota 29 000 zł., z drobnymi groszami, na utrzymanie biura i jest to składka, którą samorządy będą 

wpłacać kwartalnie. Natomiast druga dosyć ważna informacja i to głównie o to Panu Radnemu chodziło, 

to jest koszt, który będzie wynikał z wozokilometrów i z realizacji planu transportowego, czyli tego 

generalnego planu na terenie Powiatu Prudnickiego. Po wskazaniu linii, które będą przypisane 

Powiatowi Prudnickiemu i przy uiszczeniu wpłaty w wysokości 50 gr., do każdego wozokilometra, 

orientacyjny koszt po naszej stronie jako Powiatu Prudnickiego to jest kwota 260 000 zł. Tak jak 

powiedziałem, to jest plan. Myślę, że jakby taki pozostał było by bardzo dobrze. Dla porównania 

powiem, że w poprzednim roku mieliśmy na ten cel 360 000 zł., więc są tutaj mniejsze kwoty 

wynikające z tego, że mamy urealnioną sieć połączeń, taką dopasowaną już po tych doświadczeniach, 

które mamy od dwóch lat. Zobaczymy jak to się będzie kształtowało, być może będzie potrzebna jakaś 

korekta, jeżeli ta korekta wystąpi, to oczywiście trzeba będzie to uchwalić i będą Państwo informowani 

jakie są zmiany i z czego one wynikają. Na tą chwilę mamy ten koszt 50 gr., dla nas są to takie środki 

finansowe, czyli zmieścimy się w 260 000 zł. rocznie. Oczywiście tutaj kluczową kwestią są pozyskane 

środki finansowe w ramach dopłaty, którą otrzymujemy od Wojewody Opolskiego, jak Państwo wiecie 

5/6 miliona zł, które oczywiście zasilają budżet Związku, a tym samym powodują, że te koszty, 

przynajmniej w tym planie wstępnym, który ujęliśmy, nie są za bardzo rozbieżne z tym co do tej pory 

płaciliśmy na realizację tego zadania związanego z transportem.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto, ale mnie bardziej interesowało, ja 

rozumiem wozokilometry, one w planie są, ale jak się nie mylę w statucie jest napisane, że każdy 

z podmiotów wchodzących w Związek będzie płacił pewną składkę na funkcjonowanie Związku i tam 

też są takie przeliczniki dotyczące chyba ilości osób zamieszkałych na terenie Gmin, Powiat tam jest 

troszeczkę inaczej liczony, więc o to tu bardziej chodziło.  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Dobrze Panie Radny, ja dysponuje tą informacją, myślałem, 

że tylko mogę się zatrzymać na Powiecie Prudnickim. Więc Powiat Prudnicki 29 020 złotych, Powiat 

Głubczycki 25 644,30 zł., Gmina Branice 16 671,60 zł., Gmina Głogówek 34 580,70 zł., Gmina 

Głubczyce 57 796,30 zł., Gmina Kietrz 28 000,60 zł., Gmina Lubrza 11 220 zł, Gmina Prudnik 

70 283,03 zł.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dziękuje bardzo, proszę nie mówić więcej, bo 

praktycznie nic nie słychać.  
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto ja prosiłbym jakby można było na piśmie tą 

odpowiedź, ale też bym chciał żeby przedstawić jaka jest kwota budżetu i z tym właśnie, co Pan 

przedstawił, ile każda gmina, ile powiat tutaj ma wnieść na rok 2022. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja tylko Panie Przewodniczący, jeśli mógłbym jeszcze 

dopowiedzieć w kontekście tego, o czym mówił Pan Radny Kwiatkowski, żeby jakaś może błędna 

informacja nie powstała w opinii publicznej. Oddział covidowy on się w miarę dobrze finansuje 

w sytuacji kiedy jest obłożony. Natomiast kiedy on jest w gotowości, a nie jest wypełniony to, to 

wygląda dość kiepsko. Bo nie możemy w tym czasie realizować normalnych procedur szpitalnych, na 

które mamy ryczałt. Jakby rezerwujemy łóżka pod covid, a tych pacjentów nie ma, bo ostatnio było ich 

tam 6/8, a łóżek mamy 35 przygotowanych i podobną ilość mamy przygotować kolejnych i to tak trochę 

nie bardzo, ponieważ kadry trzeba utrzymać, procedur nie realizujemy, a płatność za gotowość jest 

niewielka, także jest warto mieć, w cudzysłowie oczywiście, oddział zapełniony, bo wówczas jakby te 

kwoty są wyraźnie większe, niż w sytuacji samej gotowości. 

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

kolejnego punktu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na 

liniach kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412a) (14:46:00) 

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 przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na liniach kolejowych na terenie 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 412a). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia 

przystanków na liniach kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412a) (14:47:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Kazimierz 

Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, 

Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ewelina Langfort 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy przejść dla pieszych  

w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie powstałego centrum handlowego  

w Lubrzy (druk nr 413) (14:47:00) 

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 przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy przejść dla pieszych w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie powstałego centrum handlowego w Lubrzy (druk nr 413). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy 

przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie powstałego 

centrum handlowego w Lubrzy (druk nr 413) (14:48:00) 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67260
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67262
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Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, 

Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef 

Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022" (druk nr 414) (14:48:00) 

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

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Za bardzo nie mogę zrozumieć, o co tu chodzi w tym 

wszystkim, bo przecież na ten jeszcze rok szkolny dotacja będzie w takiej wysokości jak była wcześniej. 

Natomiast co będzie od września nie wiadomo. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Nic nie można zrozumieć, z tego co Radny Kolbek 

mówi. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Staram się mówić po polsku. Chciałem się odnieść do tego 

apelu, bo ja nie za bardzo rozumiem. Jak na razie to wiemy, że do końca tego roku szkolnego dotacja 

jest zapewniona. Więc tu się nic nie zmienia. Dopiero od przyszłego roku nie wiadomo jak będzie, bo 

na pewno Państwo Polskie tak tego nie zostawi. Skoro było takie zadanie, że mają być przeznaczone 

godziny na naukę języka mniejszości narodowych, czy chyba na język regionalny, to na pewno te 

pieniądze zostaną zapewnione, tylko nie wiadomo w jakiej wysokości. Powiedzmy sobie szczerze, no 

ja jestem zdziwiony tym, bo przecież pieniądze są przeznaczone z budżetu Państwa i są przeznaczone 

na konkretne osoby, które są związane z mniejszością niemiecką. Na przykład w Łące Prudnickiej uczy 

się języka mniejszości narodowej, no to jest jakieś naciąganie, szukanie pieniędzy gdzieś tam. No, bo 

jaka tam jest mniejszość, chyba, że nagle uczniowie z jakiś wiosek, gdzie jest mniejszość niemiecka tam 

chodzą do szkoły. Nie wiem, czy też tak nie jest czasem w Dytmarowie. Uważam, że jest to nie w 

porządku, bo na tym faktycznie tracą Ci, którzy faktycznie należą do tej społeczności, do tej mniejszości 

narodowej. Uważam, że na pewno jeżeli te zajęcia mają być prowadzone, to one będą prowadzone. 

Słyszałem jak się tworzy plan lekcji przez te godziny, które są dodatkowe i jest z nim problem, ponieważ 

te dzieci często muszą czekać. Oczywiście zgadzam się, jeżeli mają być przeznaczone pieniądze na to z 

tym że wiadomo dlaczego ta ustawa została wprowadzona. To chodziło o tą symetrię, z tego co mówił 

poseł Kowalski. I tu chodzi o to, że w Niemczech takich pieniędzy, jak tutaj w Polsce nie przeznacza 

się na przykład na naukę języka polskiego. A jak wiecie Państwo, i jak czytaliście tą ustawę, to tam 

wyraźnie jest napisane, że pieniądze zostaną przeznaczone na naukę języka polskiego, na przykład w 

Niemczech. Więc, wiadomo na co te pieniądze zostaną przeznaczone z tym, że mówię ja jestem pewny, 

że pieniądze na naukę języka mniejszości narodowych zostaną zapewnione tylko być może, będzie inna 

waga i już nie będzie to tak opłacalne. Uważam, że jeżeli ma być nauka języka niemieckiego, to ona 

powinna być na takich samych warunkach, tak samo płatna jak inne przedmioty, a tu się okazuje, że 

niektórzy gospodarze gmin wykorzystują te pieniądze do innych celów, a to przecież nie o to chodzi. 

Więc ja myślę, że budżet Państwa Polskiego też ma jakieś granice i być może to zauważono, ale myślę, 

że też chodzi o tą sprawę, o której mówił poseł Kowalski. Ja będę przeciwny tej uchwale, choć nie 

jestem przeciwny temu, żeby nauczano języka mniejszości narodowych. Pan Wicestarosta mówił, że w 

związku z tym, że dotacja zostanie obniżona, to nie będzie pieniędzy na przykład, na zajęcia 

wychowania fizycznego pozalekcyjne, czy jakieś inne. Ja myślę, że one będą, jeżeli miałyby być, jeżeli 

są. Skoro te pieniądze się na to znajdują, to ja bym chciał żeby znaleziono pieniądze w Ministerstwie 

Edukacji na sport, na sprzęt, który by był potrzebny. I powiem szczerze, nie mam takich obaw jak tu 

Pan Wicestarosta. Nie wiem, czy w tym momencie na przykład uczniowie nie chcieliby uczyć się języka 

angielskiego dodatkowo, a nie ma niestety mniejszości angielskiej u nas, ale być może by była, jakby 

powiedziano, że chcą uczyć się języka angielskiego. To jest taka trochę obłuda, powiem szczerze i mnie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67264
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bardzo boli właśnie to, że nagle ktoś próbuje to naciągać i w innych szkołach się próbują wszyscy nagle 

zapisywać, bo za darmo będą mogli korzystać z nauki tego języka. Oczywiście uważam Panie 

Wicestarosto, że uczenie się języków obcych jest bardzo ważne, jest potrzebne, ale nie w taki sposób. 

Dziękuję bardzo. 

Głos zabrała Radna, Pani Magdalena Sobczak: Ja chciałam tutaj się odnieść też do słów Pana Kolbka, 

ponieważ będąc dyrektorem wiem jak funkcjonuje nauczanie języka mniejszości. Nauczanie języka 

mniejszości może dotyczyć wszystkich uczniów danej placówki, którzy są obywatelami polskimi. Tylko 

i wyłącznie obywatelami polskimi, trzeba mieć obywatelstwo. Miałam taki przypadek, że miałam 

uczennicę, która nie miała obywatelstwa polskiego i ona nie mogła być wykazywana w systemie SIO. 

To jest dla naszych dzieci, które się tu urodziły, które tu mieszkają i które są Polakami. Pan Kolbek 

powiedział, że bardzo dobrze, że się uczą. Na czym polega nauka języka mniejszości. Według mnie jest 

to dodatkowa nauka drugiego języka, ponieważ jeden język obcy w ramowych planach nauczania jest 

od klasy pierwszej, nawet od przedszkola. Dzieci w przedszkolu mają jeden język obcy i to dyrektor 

placówki w porozumieniu z rodzicami, z radą pedagogiczną decyduje jaki to jest język. I w momencie 

gdy nie będzie języka mniejszości boję się, że mogą być takie decyzje, że dzieci nie będą uczyć się 

angielskiego i niemieckiego, bo któryś z dyrektorów zadecyduje, że akurat nie będą uczyć się tylko 

niemieckiego, albo tylko angielskiego. Jest to szkodliwe, uważam dla dzieci, dla rozwoju, ponieważ im 

więcej języków się uczą, tym jest lepiej i świat stoi dla nich otworem. Teraz znajomość języków jest 

bardzo ważną zaletą i wszyscy pracodawcy pytają o ich znajomość. Jeżeli dziecko uczy się dwóch 

języków od przedszkola, to jak kończą ósmą klasę, to w miarę biegle tymi językami operują. Uważam, 

że jeżeli rozporządzenie, które gwarantuje rodzicom naukę języka mniejszości dalej obowiązuje to 

jedyne co tutaj zostało zmienione to to, że znowu jednostki samorządu terytorialnego będą miały 

problemy z finansowaniem placówek, bo nie dostaną pewnych funduszy, które do tej pory były 

przelewane. I jak zawsze oświata była nie dofinansowana, tak teraz będzie jeszcze bardziej nie 

dofinansowana, a gdzieś te pieniądze trzeba będzie znaleźć. I chciałabym, żeby wszyscy zrozumieli,  

że nie jest to nauka języka mniejszości, jako nauka tylko dla Niemców, bo jest to dla naszych dzieci  

i jestem za tym, aby ona się odbywała. Rozporządzenie o niej jest i dalej obowiązuje. Pomoc, która jest 

w tym, że dzieci mają dostęp do drugiego języka jest bardzo ważna, bo placówki oświatowe nie są 

finansowane centralnie, są finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, a jednostki 

samorządu terytorialnego mają cały czas z tym problemy. My tutaj też słyszymy od Pani Skarbnik, ile 

musiała dołożyć do oświaty. W gminach działa to tak samo, w gminach, też tych pieniędzy jednak 

zawsze jest mało. Ja jako pracodawca, jako dyrektor boję się, że będą szukać oszczędności i będą to 

oszczędności, które wpłyną na gorszą pracę placówek. Jedynie to mnie tutaj niepokoi, ponieważ tych 

pieniędzy nie będzie, a teraz są. Może żeby nie było takich tutaj kontrowersji, żeby ludzie tego nie 

odbierali w ten sposób, to niech się wprowadzi rozporządzenie, które gwarantuje dodatkową naukę 

języka, dodatkową żeby uczniowie mogli się uczyć dwóch języków, różnych języków. Nie jest 

powiedziane, że musi być to język mniejszości, bo na przykład dyrektor może spokojnie podjąć decyzję, 

że jest to język nowożytny, który jest w ramówce i to będzie niemiecki, a dzieci będą uczyć się na 

przykład drugiego języka angielskiego. Nie zmieni to prawie żadnej sytuacji, a będzie to lepiej 

odbierane. Dlatego, ja uważam, że na razie to się kończy tym, że uczniowie będą mieli zapewnione 

rozporządzenie o tym, że rodzice mogą wystąpić do dyrektora placówki o nauczanie języka mniejszości, 

które dalej obowiązuje, a po prostu nie będzie na to funduszy. Gmina będzie szukać w innym miejscu, 

obetnie na coś innego, na co braknie tych pieniędzy. Dlatego, no jest to źle może postrzegane, jest to 

przedstawiane jako tutaj właśnie mniejszość i ta mniejszość niemiecka, ale sam zamysł, nauki drugiego 

języka i to, że dzieci mogą korzystać. W mojej placówce prawie 90% uczniów korzysta z nauki języka 

mniejszości, gdzie wcale nie mamy tylu osób, które utożsamiają się z tą mniejszości. Do mniejszości 

nie należą wszyscy, a uczyć się, prawie uczą wszyscy. Jeżeli rodzic nie musi płacić za dodatkowe lekcje, 

a dziecko jest nauczane drugiego języka to on z tego skorzysta, bo daje to pewne możliwości, potem  

w późniejszym dorosłym życiu, w rozwoju i uczniowie, którzy kończą ósmą klasę mówią biegle, ci lepsi 

uczniowie, bo ci słabsi to mają problemy z różnymi przedmiotami, nie tylko z językami, ale ci dobrzy 

uczniowie naprawdę operują dwoma językami i mają otwartą drogę do szkół dwujęzycznych  

i dwujęzycznych nie tylko pod kątem angielskiego, ale i też niemieckiego. I dlatego, moja decyzja jest 

taka, że będę głosować za poparciem tego pomimo, że może i inni uważali, że jako Radna, tutaj  

z ramienia PIS powinnam być przeciw. Ja uważam jako osoba i moi wyborcy, w momencie gdybym 
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zagłosowała przeciw na pewno nie poparli by tego i zarzuciliby mi, że jednak działam na szkodę dzieci, 

które uczę, które znam i widzę, że jednak ten rozwój dziecka i nauka dwóch języków jest bardzo ważna. 

Bardzo dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Chciałbym bardzo podziękować koleżance Radnej, bo 

było to bardzo ważne wystąpienie i wystąpienie, które myślę, że kolega Radny Kolbek w pełni 

zrozumiał, bo to co powiedział świadczy o jego totalnym braku wiedzy dotyczącej przepisów 

oświatowych w zakresie mniejszości niemieckiej. Także Pani Magdo, ja bym chciał zwrócić na jedną 

rzecz uwagę. Nazwisko jednego Posła, nie będę go powtarzał, natomiast uważam, ze powinno paść 

jeszcze jedno nazwisko Posła, a mianowicie Katarzyna Czochara. Posłanka z naszej ziemi prudnickiej, 

Posłanka która oprócz tego, że jest pedagogiem, nauczycielem uczącym języka niemieckiego, która 

wydaje mi się doskonale wie, jak nauka języka mniejszości funkcjonuje, głosowała ostatnio za 

odrzuceniem poprawek senatu, które zmierzały do przywrócenia tych kwot. Warto o tym mówić, bo 

wybory niedługo, a reprezentuje naszą ziemię. Proszę Państwa słyszeliście, że mieszkamy na tym 

terenie, mamy szczęście współżyć razem z mniejszościami narodowymi, co nie jest dane wielu 

regionom Polski i myślę, tak jak to powiedziała koleżanka Magda, warto się uczyć języków i warto 

finansowo wspierać tą naukę. Także ja dziękuję i myślę, że większość z radnych poprze ten projekt 

uchwały. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Problem w tym apelu można rozpatrywać tak naprawdę na 

dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest merytoryczna, którą doskonale przedstawiła Radna Magdalena 

Sobczak, dyrektor, z którym współpracowałem przez wiele lat i który doskonale rozumie problemy 

związane z nauką języka mniejszości narodowej niemieckiej. W szkołach, tego typu jak nasza szkoła, 

w której wspólnie pracowaliśmy w Łączniku, szkoła typowo wiejska. Drugą płaszczyzna, która została 

tutaj poruszona, to kwestie polityczne, które przedstawił Pan Radny Czupkiewicz. Jeśli chodzi tutaj o te 

sprawy polityczne moja wypowiedź, jako przedstawiciela mniejszości niemieckiej, no nie będzie 

odbierana w sposób obiektywny, więc postaram się tylko króciutko na ten temat. Hasło symetria, które 

sobie wymyślił pewien Poseł jest totalnie chybione, wystarczy przytoczyć tylko jeden argument. Nauka 

języka niemieckiego w Polsce dla młodzieży tutaj mieszkającej oznacza dobrą pracę, możliwość 

pozyskania dobrej pracy. Nauka języka polskiego w Niemczech oznacza znak zapytania, nie będę 

kończył. Więc nie ma sensu dyskutowania o symetrii, bo jest to po prostu tylko wybieg polityczny, 

mający na celu skumulowanie wokół siebie radykalnych poglądów skrajnej prawicy, bo o to tak 

naprawdę chodzi Solidarnej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Radnych z PIS-u, to myślę, że tutaj się też 

zgodzą, jeśli chodzi o wybory, które miały miejsce w ostatnim czasie, środowiska Ślązaków 

pochodzenia niemieckiego zdecydowało się zagłosować na to środowisko PIS-u między innymi dlatego, 

że procedowali wartości, które są dla nas wspólnymi wartościami. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No chyba nie dla Pana. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: A mianowicie chodzi o podstawy w Chrześcijaństwie, 

chodzi o wartość rodziny i tutaj uważam, że zagłosowanie środowiska PIS-owskiego w tej kwestii jest 

wystawieniem środkowego palca tym wyborcom, którzy na nich głosowali. Ale to nie mnie oceniać, tak 

jak powiedział Radny Czupkiewicz, przyjdą wybory, będzie otrzeźwienie. Natomiast jeśli chodzi 

o kwestie merytoryczne, które w zasadzie zostały przedstawione, ja tylko chcę dołożyć jedną kwestię, 

brak środków finansowych, gdzie Radny Kolbek się tutaj znowu wykazał brakiem elementarnej wiedzy 

w tym zakresie. Brak subwencji spowodowanej jeszcze innymi środkami finansowymi, które zaliczane 

są do odpowiednich wag, powoduje, że jeszcze bardziej będą powodowały problemy finansowe, które 

dzisiaj mają. Tłumaczyłem to na ostatniej komisji, że włodarze PIS będą szukali oszczędności. Gdzie 

będą ich szukali? Najbardziej ucierpią małe szkółki, które w większości są utrzymywane tak naprawdę 

z tych środków finansowych na mniejszości narodowe. Te szkółki dzisiaj będą miały duży problem, bo 

może się okazać, że później będzie likwidacja. Natomiast w takiej szkole, jak nasza, w której 

pracowaliśmy wspólnie z Panią Magdaleną Sobczak będzie poszukiwanie innych oszczędności, które 

będą zabierane z innych zajęć dodatkowych. Dzisiaj każdy włodarz będzie szukał dodatkowych 

oszczędności. I kogo to dotknie? Nie tylko tych, którzy chodzą na dodatkowe zajęcia z języka 

mniejszości narodowych, czy tych, którzy mają pochodzenie niemieckie. Wszystkie dzieci to dotknie 

tak naprawdę. Wszyscy za to tak naprawdę odpłacą. Dla mnie kompletny nonsens, ewidentny przykład 
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braku znajomości merytoryki sposobu finansowania i funkcjonowania placówek oświatowych, bo tylko 

tak to należy nazwać niestety.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Radny Czupkiewicz, ja wiem, że Pan wszystko wie 

najlepiej i Pan jest specjalistą od wszystkiego, to widać i słychać. Często patrzę na wpisy Pana, ale  wie 

Pan co, niech się Pan nie martwi o moją znajomość wiedzy na temat oświaty. A Panu Wicestaroście 

powiem tak, Pan bardzo dba o oświatę. Pamiętam, jak Pan miał spotkanie z Panem Mazgułą, który to 

mówił, że stan wojenny to były ścieżki zdrowia i Pan o oświacie tutaj rozmawiał, przed wyborami. Wie 

Pan to jest ewidentnie polityczna sprawa. Ja natomiast powiedziałem wyraźnie, że ja oczywiście 

uważam, że godziny na zajęcia języka miejscowości narodowej jeżeli są zapisane, powinny być 

utrzymane, ale powinna być inna ich waga, bo właśnie poprzez tą wagę, jest tam wielu uczniów, którzy 

nie powinni tam chodzić. Dlaczego ktoś, kto nie jest członkiem mniejszości narodowej, ma z tego 

korzystać, nie rozumiem, jakby pieniądze mogły być przeznaczone na coś innego, na przykład na naukę 

języka angielskiego, czy chińskiego nawet. A dlaczego ma być nauka niemieckiego? Wczoraj byłem na 

takiej uroczystości w Starym Lesie, Marszu Śmierci. Dla nas Polaków język niemiecki kojarzy się 

jednoznacznie. Ja wiem, kto szedł prowadząc i pilnując tych właśnie więźniów, których tam 

prowadzono w okrutny sposób i jakiego języka używał. Uważam, że języki trzeba znać, nawet język 

swoich wrogów trzeba znać to jest prawda. Nie uważam, żeby wszyscy Niemcy oczywiście byli źli, bo 

są dobrzy i źli tak jak wszędzie, ale naprawdę wy tutaj szukacie problemu, bo ja uważam że Państwo 

Polskie na pewno zapewni mniejszościom narodowym pieniądze, jeżeli będzie dalej to organizowane, 

ale oczywiście nie taką wagą. Być może nawet zostaną wprowadzone jeszcze jakieś inne uregulowania, 

które spowodują, że naprawdę będą korzystali ci, co powinni z tego korzystać. Można by było 

przeznaczyć te pieniądze na nauczaniu czegoś innego. Dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny Mirku, ja tylko jedno słowo i oddam Panu 

głos. Ja chciałem publicznie bardzo serdecznie podziękować Panu Radnemu Kolbkowi za jego genialną 

wypowiedź, bo ona tak naprawdę w końcu obnażyła, jakie są pobudki tych działań. Bardzo dziękuję, 

Pan Redaktor Wicher w końcu napisze coś fajnego, na temat właśnie takich poglądów. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pan Wicher szczególnie na wasze polecenie wszystko 

wypisuje, co wy chcecie. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Ja będę przeciw tej uchwale, ponieważ uważam ją za 

uchwałę nie na miejscu, a w cudzysłowie nawet mogę nazwać polityczną. A to dlaczego? Ponieważ 

zostałem skrytykowany wczoraj za moje wypowiedzi, również dzisiaj wysłuchałem parę takich 

cierpkich słów, ale chciałbym powiedzieć dlaczego. Nie podoba mi się taka rzecz. 150 lat mieszkają 

Polacy w Niemczech i nie chcą mniejszości, 150 lat, to nie jest od 5 lat, 10 lat. Kiedy utracili status 

mniejszości, kiedy Hitler doszedł do władzy w sposób demokratyczny w 1940 roku, a przed tym jeszcze 

i 7 września 1939, już zaczęły się podchody Polskiej mniejszości w Niemczech. A w lutym 1940 roku, 

zabrano im majątki, pieniądze, ziemię, budynki i utracili status mniejszości. Do dzisiaj Niemcy tego nie 

oddali i dlatego głosuję przeciw, bo już tak demokratycznie, jak się przedstawiają Niemcy dzisiaj, nie 

mogli oddać tego wszystkiego? Tyle lat, po podpisaniu traktatu z 1989 roku. Mogli oddać, był na to 

czas, nie oddali do dzisiaj i dlatego głosuję przeciw, ponieważ uważam, że to nie powinno mieć miejsca. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja króciutko, do słów kolegi Kolbka, Darku, ja 

naprawdę nie znam się na wszystkim. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A tak mi się wydaje. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: W przeciwieństwie do Ciebie, staram się przygotować 

do każdej sesji. I właściwie to wszystko. Dziękuję.  

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

projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022" (druk nr 414). 
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku 

dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022" (druk nr 414) (15:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, 

Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Magdalena 

Sobczak, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort 

• PRZECIW (3): 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Prudniku (druk nr 415a) (15:17:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415a). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415a) (15:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Joanna 

Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Józef Janeczko, 

Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska 

• PRZECIW (2): 

Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez 

zmianę siedziby (druk nr 416a) (15:18:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Mam dosłownie kilka króciutkich pytań, do Pana 

Wicestarosty. Gdzie będzie siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku?  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Myślę, że najpierw powinniśmy podjąć uchwałę, bo trudno 

mówić o siedzibie, kiedy jeszcze nie podjęliśmy decyzji o przenosinach. Jakieś wstępne przymiarki 

były, rozmawialiśmy na te tematy rok temu. Miała być ta siedziba na Kościuszki 55. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Rozumiem, że ustalenia, które były wcześniej, one 

dalej pozostają w mocy. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: To znaczy, takie ustalenia przyjęliśmy i takie ustalenia 

mam nadzieję, że przetrwają po wszystkich naszych uchwałach, o ile oczywiście nie wprowadzą jakiś 

zmian, ale na ten temat będziemy jeszcze mogli porozmawiać. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67266
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67269


str. 18 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czy od podjęcia podobnych uchwał w 2021 roku, 

badajże w październiku albo listopadzie, były w tej sprawie rozmowy z dyrektorami zainteresowanych 

szkół?  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie, proces rozmów wtedy zakończyliśmy i jakieś 

porozumienie, które zostało wtedy zawarte, dalej jest w mocy.  

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

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416a). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum  

nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416a) (15:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

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

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Janusz 

Siano 

• PRZECIW (2): 

Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (5): 

Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby (druk nr 417a) (15:21:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk  

nr 417a). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły  

I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 417a) (15:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Radosław 

Roszkowski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Janusz Siano, Alicja 

Zawiślak 

• PRZECIW (2): 

Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67275
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który 

jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 418) (15:22:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (15:22:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-

Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody 

Opolskiego (druk nr 418). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 418) (15:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, 

Joachim Kosz, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Ewelina 

Langfort, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 419) (15:23:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (15:24:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-

Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody 

Opolskiego (druk nr 419). 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67277
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67279
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 419) 

(15:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, 

Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Ryszard 

Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. ( druk nr 420) 

(15:24:00) 

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

o przedstawienie wypracowanej opinii przez Komisję nt. projektu uchwały. 

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

swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 

r. ( druk nr 420) (15:25:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Joachim 

Kosz, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Dariusz 

Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego 

(druk nr 421a) (15:25:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 421a) (15:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Radosław 

Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Joanna 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67281
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67283
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Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, 

Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego 

dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 (druk nr 422) (15:27:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: My jesteśmy na przed ostatnim miejscu, a kto jest na ostatnim 

miejscu w Województwie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Powiat Oleski. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A kto jest pierwszy? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Opole, miasto  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile tam jest procent osób zaszczepionych? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ponad 60%. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: 60%, myślałem, że z 99 % jest. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Mamy około 21 milionów osób zaszczepionych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A u nas ile jest, w naszym Powiecie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: 48% było. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I to dzięki temu apelowi jest szansa, że zwiększy się znacznie 

liczba osób zaszczepionych? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Bardzo bym chciał  w to wierzyć. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Czas pokaże. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie będę miał więcej pytań, aczkolwiek powiem tak, ja 

uważam, że się nikogo nie powinno zmuszać do szczepienia. To jest apel. To apel tak oczywiście jest 

słuszny, ale są osoby, które być może nie powinny się szczepić, bo są jakieś przeciwwskazania, no i 

dobrze by było, żeby uwzględniać tych ludzi. Ja rozumiem obawy ludzi, którzy się nie chcą szczepić, 

bo są jakieś tam sytuacje gdzie ktoś został zaszczepiony, nawet tutaj niedawno była sytuacja u nas  

w powiecie, że wieziono kogoś w karetce i on był chyba właśnie po szczepieniu, czy to było po covidzie, 

że dostał zator. Słyszałem o osobach, które były szczepione i tam małżeństwa nawet umierały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ale większość osób, które umierają, patrząc na ekspertów 

medycznych, to jest w granicach 95%, to są osoby w ogóle nie zaszczepione. Ja osobiście znam 

przykłady moich znajomych, kolegów, przyjaciół, którzy byli sceptycznie nastawieni, 

antyszczepionkowcami i dzisiaj nie ma ich wśród nas, to są przykłady z Prudnika, daleko nie należy 

patrzeć. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja oczywiście uważam, że jest choroba i oczywiście jest 

epidemia, ale wiem, że są osoby, które nie chcą się szczepić. Jest apel i jeżeli szczepionka ma pomóc to 

oczywiście tak, ale jeżeli jest ktoś, nie chce się szczepić, to nie można nikogo zmuszać do tego.  

W pewnym sensie tak uważam. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ja jeszcze na sam koniec powiem przykład z Republiki 

Czeskiej, gdzie piosenkarka, jedna ze znanych piosenkarek folkowych, po pięćdziesiątce, była również 

wrogiem szczepionek jakichkolwiek. Postanowiła spróbować jak to jest z tym wirusem, pokazać 

ludziom, że ona jako zarażona osoba, specjalnie się zaraziła i pokaże, że to nic nie znaczy. No i umarła 

dosłownie w męczarniach po dwóch tygodniach. 
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Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Prośba, żeby nie tylko w tytule apelu, ale i w treści użyć 

nie tylko słowa mieszkańcy, ale również proszę, żeby użyć słowa rodzice. Żeby rodzice z dziećmi, bo 

ta wersja covid-u, no niestety schodzi w dół, jeśli chodzi o lata. Umierają również dzieci. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja, jako inicjator dzisiejszych stanowisk, odnośnie 

akurat stanowiska związanego ze szczepieniem przeciwko covid, chciałbym powiedzieć, że może Pan 

Radny Kolbek nie miał jakiś złych zamiarów w swojej wypowiedzi, to jednak właśnie w jej treści użył 

pewnego zwitku faktów nieszczęśliwie, bo jakby mylenie osoby nie zaszczepionej z osobą po covidzie, 

no to tak trochę jak ognia z wodą. Wszyscy wiemy o jaką sytuacje Panu chodziło.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Pan wie dokładnie, jak było? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Powiem lapidarnie ględzenie, wprowadza to 

zamieszanie wśród ludzi. Bo gdzieś tam słyszeli, że ktoś po szczepieniu w karetce, gdzieś tam jechał 

i umarł. A się okazuje, że nie po szczepieniu, tylko właśnie po covidzie, no to jest radykalnie inna 

sytuacja. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale przeszedł covida. A powinien być odporny. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, ale właśnie po covidzie są skutki uboczne, on nie 

umarł na covida, tylko umarł na to, co mu się w organizmie nawyprawiało. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Osoby, które są zaszczepione też umierają na covida? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Sporadycznie i to się może zdarzyć. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Są takie?   

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ale to nie był ten przypadek. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No ten nie był może, Pan wie lepiej na pewno. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To nie o to chodzi, że ja wiem lepiej tylko, że jak dużo 

gadamy, to nie zawsze gadamy mądrze i potem ludzie głupieją, słuchają tych naszych niezbyt mądrych 

wywodów, więc lepiej ważyć słowa, bo dla niektórych to co Pan Radny Kolbek mówi jest ważne, jest 

autorytetem lokalnym, gdzieś tam na terenie gminy. Czasami lepiej po prostu za dużo nie mówić, bo 

można ludziom troszkę namieszać, dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący, chciałem powiedzieć, że kto przeszedł  

covida, to jego naprawdę w dużym procencie nie trzeba namawiać do zaszczepienia się. Ja tylko 

chciałem przedstawić moją opinię. Dziękuję Panie Starosto za przygotowanie tego apelu, bo 

wielokrotnie dostawałem takie informacje dotyczące samych szczepień, samego covida, gdzieś wśród 

ludzi, wśród mieszkańców, wśród moich kolegów, przyjaciół. Nie mniej jednak brakowało mi właśnie 

tego głosu ze strony władz samorządowych, ze strony choćby radnych, a na pewno Rady Powiatu. 

Brakowało mi tego, tym bardziej że jeszcze teraz sytuacja się z dnia na dzień pogarsza, mamy masę 

zakażeń i uważam, że to jest słuszna uchwała, słuszny apel i myślę, że będzie to pozytywnie odebrane, 

choć śmiem twierdzić, że w mediach społecznościowych będą dość odmienne zdania, ale kierunek 

bardzo dobry i ja się z tego cieszę. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Uważam, że Ci co się nie szczepią, a potem chorują 

to powinni się leczyć w stodołach, albo płacić za leczenie. Ostatnio jeździłem całą  noc z osobą, która 

potrzebowała się dostać na oddział kardiologiczny i pół województwa zjeździłem, nie ma pomocy. 

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

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego dotyczącego 

szczepień przeciw COVID-19 (druk nr 422). 
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu 

Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 (druk nr 422) (15:35:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Magdalena 

Sobczak, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Bożena 

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

Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

18. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w Powiecie Prudnickim za rok 2021. (15:35:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdania Starosty 

Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2021. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Prudnickiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2021. (15:37:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, 

Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Magdalena 

Sobczak, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Bożena 

Wróblewska, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko 

19. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 

2021 r. (15:37:00) 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w II półroczu 2021 r. (15:38:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina 

Langfort, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Radosław 

Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 

2021. (15:38:00) 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za rok 2021. (15:39:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=67288
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Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, 

Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, 

Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

21. Wnioski i oświadczenia Radnych (15:40:00) 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Chciałem również poinformować, że sesja w miesiącu 

lutym jest planowana  dniu 25 lutego o godzinie 13:00. Podałem kiedyś propozycję, ale ona przeszła 

bez echa, żebyśmy zwoływali sesję o godzinie 12:00. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: A jakbyśmy tak o 20:00 zaczynali? 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Ja nie widzę problemu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja kończę o wpół do 12:00 lekcje. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Pan chciał powiedzieć, że nie o 12:00? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mogłoby być np. o 12:30. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Zostawiamy o godzinie 13:00. Muszą się pracownicy 

Starostwa poświęcić. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To Pan Starosta skróci godzinę, czy dwie. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Panie Starosto mam pytanie w związku z tym, że tak 

wszystkie ceny poszły do góry, mieliśmy zaplanowane remonty dróg powiatowych, na jakim etapie 

jesteśmy, czy mamy szanse je zrobić, czy nie mamy żadnych szans? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: W tej chwili przygotowywane są programy 

funkcjonalno – użytkowe i moim zdaniem przygotujemy go przynajmniej w dwóch wersjach, w pełnej 

wersji, o której marzymy i w wersji odchudzonej, bo obawiam się, że te pieniądze, którymi 

dysponujemy, niedawno przyznane mogą się okazać niewystarczające żeby zrealizować pełen zakres 

prac, a co za tym idzie, może się zdarzyć, że nie wykorzystamy tych środków wcale, bo tam są dość 

ostre procedury, dlatego prawdopodobnie będziemy musieli nieco te inwestycje odchudzić. Spróbujemy 

przetargi rozstrzygnąć i znaleźć wykonawcę. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo temat jest bardzo 

trudny, także jest to jeszcze wciąż możliwe, ale coraz trudniejsze, żebyśmy ten ambitny zakres 

kilometrów i zakres tematyczny na drogach w tych środkach pomieścili. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: A czy jest taka opcja, że ewentualnie można zamiast 

trzech, jedną drogę wykonać? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, nie ma takiej opcji. Nawet nie możemy skrócić 

kilometrów zaplanowanych, to właśnie nie jest do końca dobre, bo wolelibyśmy tam zrobić. Co gorsza 

pierwszy przetarg ogłosimy na jakiś zakres prac, to kolejny przetarg nie może opiewać na mniejszy 

zakres, a wszystko musi zakończyć się w ciągu pół roku od promesy, która została nam nadana bodajże 

17 listopada, także jest dość gorąco w tym temacie. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Jeśli nie wyjdzie, to bym oddał te pieniądze, żebyśmy 

dalej po dziurach jeździli, bo łatać to nie ma sensu. Albo robimy porządnie, albo nie. My jesteśmy za 

biedni, żebyśmy robili nieporządnie.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że porządnie zrobimy, tylko może się zdarzyć, 

że gdzieś nie powstanie chodnik, gdzieś nie powstanie oświetlenie, czy jakiś inny fragment, który 
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później można będzie uzupełnić, raczej tak myślimy ewentualnie, jeżeli chodzi o to odchudzanie, a nie 

o jakość.  

Nastąpiła zmiana quorum (15:44:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Dariusz Kolbek 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Prosiłbym o podjęcie działań w zakresie zapewnienia 

lepszej słyszalności sesji, bo naprawdę dzisiejsza sesja była wyjątkowo męcząca, nie wszystko człowiek 

zrozumiał, nie wszystko usłyszał. Natomiast chciałbym bardzo w swoim imieniu podziękować dwóm 

Radnym, Pani Magdzie Sobczak za wyjaśnienie sprawy dotyczącej nauczania języków obcych, no  

i Panu Józefowi Meleszko za też wyjątkowo trafny i myślę, że doniosły głos w sprawie szczepień  

covid-19, także jeszcze raz dziękuję.  

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Dziękuję, myślę, że wyczerpaliśmy porządek obrad. 

Mam informację od informatyków, że sesje, które prowadzimy hybrydowo, powinny być prowadzone 

albo zdalnie, albo na sali i wtedy nie będzie problemów technicznych. 

22. Zamknięcie LII Sesji Rady Powiatu w Prudniku (15:46:00) 

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

 

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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