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Protokół Nr LIII/2022 

z posiedzenia LIII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 25 lutego 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 zdalnym trybie obradowania. 

Obrady rozpoczęto 2022-02-25 o godz. 13:08:15, a zakończono o godz. 14:55:04 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. 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. Kazimierz Bodaszewski 

16. Ewelina Langfort 

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

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

obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:08:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Alicja Zawiślak 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:08:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:09:00) 

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 zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 423a); 2) dokonanie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68734
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68736
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68737
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aktualizacji projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 424a); 3) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku (druk nr 425); 4) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 

Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (druk nr 426). 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy dobrze zrozumiałem, że rezolucja będzie dzisiaj 

przedstawiona? 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy to będzie, ten apel co był wczoraj odczytywany? 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Tak, projekt uchwały był wczoraj odczytywany na 

Komisji. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy uchwała nie zostanie wysłana do ambasady rosyjskiej? 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Nie.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dlaczego nie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ponieważ nie utrzymujemy stosunków 

dyplomatycznych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale kto nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Powiat Prudnicki. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale do ambasady ukraińskiej wysyłamy? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja rozumiem poparcie Ukrainy, ale do ambasady rosyjskiej 

powinniśmy również wysłać, żeby pokazać, że przyjęliśmy takie stanowisko. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Co Pani Mecenas o tym myśli? 

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

Kierujemy Rezolucję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który jest władny do kontaktu z ambasadą 

rosyjską. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Rozumiem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

współpracuje również z ambasadą ukraińską, więc do ambasady ukraińskiej też nie musimy wysyłać. 

Uważam, że powinniśmy bezpośrednio do ambasady rosyjskiej i ambasady ukraińskiej skierować 

Rezolucję. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Żebyśmy się nie narazili Rosji, żeby nam bomby nie 

skierowali. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Radny, ja nie wiem może Pan się narazi, ale mi się 

wydaje, że nie powinniśmy mieć takich dylematów, powinniśmy wysłać też do ambasady rosyjskiej. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Uważam, że jak przegłosujemy porządek obrad, to  

w dyskusji ustalimy ostatecznie, czy wysłać, czy nie i przegłosujemy wniosek Radnego Kolbka.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Panie Przewodniczący, jako projektodawca Rezolucji 

wyrażam zgodę na to, aby dopisać do adresów Ambasadę Federacji Rosyjskiej. Jest to zgodne  

z propozycjami Radnych Prawa i Sprawiedliwości i nie widzę powodu, żebyśmy nie mieli przekazać 

rezolucji również tam.  
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Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: W związku ze zmianą treści projektu 

uchwały, będziemy musieli wprowadzić autopoprawkę. 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 423a) (13:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Roszkowski, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Józef 

Meleszko, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Judyta Walocha, Ewelina 

Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 424a) (13:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Sobczak, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Antoni 

Sokołowski, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław 

Roszkowski, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk  

nr 425) (13:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, 

Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Ewelina 

Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska 

• PRZECIW (1): 

Ryszard Kwiatkowski 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie autokorektę projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie 

agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (druk nr 426a) (13:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław 

Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Janusz Siano, Bożena 

Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Antoni 

Sokołowski, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko 

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

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, 

Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Antoni 

Sokołowski, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, 

Bożena Wróblewska, Józef Meleszko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (13:23:00) 

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

do protokołu i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Joanna 

Korzeniowska, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, 

Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Józef Janeczko, 

Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

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

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68753
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68756
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6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:44:00) 

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

sesyjnym. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Moje pytanie dotyczy umowy między gminą Głogówek,  

a Powiatem Prudnickim w sprawie działki. Chciałbym zobaczyć tą umowę. Czy wtedy, gdy 

przekazywano tą działkę powiatowi, były jakieś warunki, które mówiły o tym, że ona ma być na 

konkretny cel i czy był podany termin realizacji? Czy droga Zawada But zostanie wykonana? Jeżeli 

chodzi o PCM, to kolejna karetka uległa zniszczeniu. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: To ta sama karetka, która wcześniej uległa 

zniszczeniu.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To być może ona w ogóle nie powinna była jeździć i być  

w użytku. Czyli ta druga karetka, która została zakupiona jest w porządku?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to ktoś wyciął drzewo  

w Kazimierzu? Bez pozwolenia? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, bez pozwolenia, po prostu ktoś nam ukradł 

drzewo. Wyciął i zabrał. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy wiemy już kto to był? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: W Kazimierzu niestety drzewa giną dosyć często, słyszałem 

jeszcze o innej sprawie. Była mowa o złej sytuacji finansowej na koniec roku w PCM. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Koniec ubiegłego roku.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Tak, ale słyszałem, że w tym roku chyba też nie jest dobrze, 

Odszedł Wiceprezes, chciałby wiedzieć czy odszedł sam, czy został zwolniony? Była również mowa  

o WTZ, czy mamy zapewnione pomieszczenia interwencyjne, które muszą być cały czas w stanie 

gotowości? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy my za to płacimy? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, płacimy tylko za ich użycie jeśli będzie taka 

potrzeba. Jeżeli chodzi o umowę między Głogówkiem, a Powiatem związaną z działką, to otrzymaliśmy 

w darowiźnie od Gminy Głogówek działkę pod budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

Okazało się, że z jakichś powodów, głównie finansowych nam to nie wyszło, w związku z tym 

zakupiliśmy obiekt w Mochowie. Natomiast nie wykluczaliśmy, że działka zostanie przez nas 

wykorzystana na wskazany przez gminę cel w przyszłości, bo różne programy się pojawiają, no ale też 

trzeba pamiętać, że Gminie Głogówek bardzo zależy na tej działce, którą planuje przeznaczyć pod 

budowę przedszkola, w związku z tym po różnych rozmowach uznaliśmy, że możemy z działki 

zrezygnować. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli gmina jednak będzie mogła budować tam przedszkole? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli jesteście dogadani? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. Drugie pytanie Radnego dotyczyło drogi 

Zawada- But, gdzie chodzi o naprawę dziur, po prostu.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68779
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Cały czas są jakieś nabory, na drogi w ramach Polskiego Ładu. 

Czy my mamy gotowe dokumentacje na inne drogi, niż te, które zostały zgłoszone, w razie jakby pojawił 

się jakiś program. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Są różne poziomy dokumentacji. My nie mamy takich 

środków, żeby inwestować w dokumentację na drogę setek tysięcy złotych i czekać, że może byśmy ją 

gdzieś złożyli, więc idziemy różnymi sposobami, tańszymi, choćby między innymi za pośrednictwem 

programów funkcjonalno-użytkowych, które pozwalają nam duże koszty dokumentacji przerzucić na 

wykonawcę tej drogi. Takich gotowych dokumentacji nie mamy, nad niektórymi z nich pracujemy, 

zobaczymy jak to finalnie się skończy, ale dokumentacja potrafi kosztować nawet, takie oferty były 

niedawno, prawie pół miliona złotych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile mogłaby kosztować dokumentacja na drogę Zawada? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Jeśli byłaby to naprawa kompleksowa, wymiana 

dywanika, to dokumentacja nie jest szczególnie potrzebna. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chodzi mi o to, jakby miała być robiona w ramach Polskiego 

Ładu.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Czy Polski Ład przewiduje takie naprawy delikatne, 

same wymiany nawierzchni? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie chodzi o delikatną naprawę, bo ta droga jest naprawdę 

zniszczona.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że bardzo dużo by nie kosztowało jak to jest 

poza wioską, może z 40 lub 50 tys. zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wiem, że cały czas są nabory i ma być teraz kolejny. Jeżeli 

byśmy do niego przystąpili, a naprawdę warto to zrobić, bo ta droga jest tam strasznie zniszczona. 

Dobrze, to jest to, następne pytanie dotyczyło karetki która uległa wcześniej wypadkowi. Może nią 

lepiej nie wyjeżdżać. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Już nią nie wyjedziemy, bo chyba pójdzie do kasacji 

niestety. Najważniejsze, że była ubezpieczona. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy nikomu z pracowników się nic nie stało? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Troszkę byli potłuczeni wraz z pacjentką, która była 

przewożona. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jeśli można wiedzieć, z czyjej winy był spowodowany 

wypadek?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tego jeszcze nie ustalono. Policja wczoraj 

przesłuchiwała strony wypadku.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy policja już coś ustaliła wstępnie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie wiemy, bo policja do nas nie dzwoni i nie mówi 

co ustaliła. Wiemy, że przesłuchiwali akurat uczestników wypadku. 

  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mówił Pan o medalach. Panie Starosto, powiem Panu tak, nie 

byłem na uroczystościach 30lecia samorządu, bo medal dostałem wcześniej. Spodziewałem się, że to 

będą te same medale. Na więcej i tak nie zasłużyłem. Przesłuchałem film i mam pewne zastrzeżenia, to 

nie jest 30 lat samorządu, ponieważ Powiat, czy samorząd to jest 90 rocznik, czyli to jest 32 lata jak 

samorząd powstał. Oglądałem film. Chwalicie tutaj co jest dobrego, no ja to rozumiem, ale nie 

rozumiem ostatniej części tego filmu, jak mówicie, że Rządzący Polską, czyli Prawo i Sprawiedliwość 
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jest za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Nie mogę z tym się zgodzić, ponieważ wielu polityków 

Prawa i Sprawiedliwości mówiło o tym, że nie jest za wyjściem z Unii Europejskiej, tylko że mają swoje 

zdanie i nie podoba im się coś w Unii Europejskiej. Mi się też wiele rzeczy nie podoba, myślę, że nie 

tylko mi, bo Unia Europejska nie spełnia moich oczekiwań i wydaje mi się, że można by było mieć 

zastrzeżenia. Nie podoba mi się, że Pan wykorzystał to do celów politycznych, wykorzystał Pan 

pieniądze, które na to poszły z Euroregionu oraz częściowo chyba z budżetu naszego Powiatu. Uważam, 

że to nie było na miejscu. Będę chciał uzyskać informacje na temat tego, ile wydano pieniędzy na 

uroczystości, i kto nakręcił ten filmik. Kto przygotował wypowiedzi które się w nim znalazły. Pomijam 

to, że występujący to też jest człowiek, który jest przeciwko nam, który gdzieś uczestniczy  

w manifestacjach, który podważa niektóre reformy Prawa i Sprawiedliwości, obecnie rządzących. 

Wygląda na to, jakby Pan chciał końcówką filmu dołożyć tym co rządzą. Pan zamiast łączyć, to właśnie 

lubi podzielić, dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Kolega Darek mnie ubiegł. Ja obiecałem tylko osobom, 

które były tydzień temu na tym spotkaniu, że zabiorę głos w tej sprawie. Po pierwsze przedstawiono 

tam Pana Stępnia. Otrzymałem aż 3 zaproszenia, gdzie o tym profesorze napisano. Nie chciałem iść, ale 

jeśli otrzymuje od Starostwa 3 zaproszenia to pomyślałem sobie, że nie wypada nie pójść. Wyszedłem 

stamtąd wkurzony i wiele osób stamtąd wychodziło wkurzonych właśnie na tą imprezę. Miała być ładna, 

piękna, udała się propaganda i udało się chwalenie jak to pięknie władze powiatu przez tyle lat rządziły, 

nie było tak pięknie z tymi władzami. Atmosfera była gorąca, ale zbulwersował mnie ten film i po tym 

filmie wyszedłem, nie czekając na koncert. A dlaczego zbulwersował mnie ten film? No takie 

wypowiedzi na koniec, które kolega tu powiedział, że rządzący chcą wyjść z Unii, to wypada nagłośnić 

na całą Polskę, że u nas w powiecie, takie rozmowy się odbywają i w imieniu tych kilku osób chciałbym 

zapytać, kto pisał tekst do tego filmu, ile za to wziął pieniędzy, bo jeśli takiej informacji nie otrzymam, 

to sprawa zostanie nagłośniona nieco wyżej.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Mam ten tekst u siebie, bo ja go pisałem. Tam uległy 

zmiany w tekście w kilku miejscach, natomiast ostatni akapit jest w całości mojego autorstwa. Także 

nie będę się tutaj chował za nikim, wziąłem za to tyle, ile Rada Powiatu ustaliła, czyli w ramach 

wynagrodzenia starosty to uczyniłem. To była dosyć ciężka praca, bo bodajże 8 stron tego tekstu, plus 

jeszcze kilka stron tekstu o gminach, który na razie w tej części filmu się nie zmieścił. Nie wycofuje się 

z tego co tam napisałem, bo napisałem dość łagodnie o różnych tendencjach anty unijnych, które się 

pojawiają nie wskazując konkretnie, że jest jakieś stanowisko rządu, czy sejmu, czy koalicji, czy PIS-u, 

czy kogokolwiek. Natomiast, ewidentnie takie tendencje w części rządzących są i nie udawajmy, że tak 

nie jest, bo to co wyprawiają politycy Solidarnej Polski, to właśnie jest tego typu tendencją i to jest 

bardzo niebezpieczne dla naszego kraju, szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej. 

Powiedziałem tam również o niepokojących tendencjach centralistycznych, bo one również są 

dostrzegane. Kto uczestniczył w konferencji uważnie to wie, że wiele instytucji, które jeszcze całkiem 

niedawno były skorelowane wprost z Samorządem, jak straż, jak policja powiatowa, jak kiedyś straż 

pożarna, jak sanepid, niestety w tej chwili w żaden sposób bezpośrednio z powiatem powiązane już nie 

są. Były próby i nadal one nie są całkowicie zaniechane, przejęcia przez państwo kontroli nad 

powiatowymi urzędami pracy, to są te centralistyczne. Poza tym nawet dystrybucja środków w ramach 

Polskiego Ładu, nie jest to w ramach jakiś czytelnych konkursów z wyraźną punktacją, tylko raczej są 

to decyzje upolitycznione. Cieszymy się, że możemy z nich korzystać, mamy takie wsparcie, za co 

dziękuję Pani Poseł Katarzynie Czochrze, przede wszystkim. Ale nie tak to powinno wyglądać, bo 

powinien być to przejrzysty konkurs, z kryteriami, z regułami, z punktacją. My wtedy wiemy co 

napisaliśmy źle, na czym punkty straciliśmy, co powinniśmy w przyszłości poprawić we wniosku. A to 

jest teraz tak, że staramy się na przykład o pieniądze na bieżnie lekkoatletyczną, zadzwonimy do 

Ministerstwa, kiedy będzie rozstrzygnięty konkurs i słyszymy, że no już w zasadzie wszystko jest 

ocenione, ale czekamy jeszcze na sygnał, wiadomo skąd, że możemy ten wniosek rozpatrzyć 

pozytywnie. To, czy są to właściwe działania, mam spore wątpliwości i stąd delikatnie ująłem to w tym 

akapicie. Jeśli to kogoś zabolało to przepraszam, ale nie wycofuje się z ani jednego przecinka, który  

w tym akapicie został zawarty, bo jest to zgodne ze stanem rzeczywistym i moją oceną, a napisane jest 

to bardzo delikatnie i subtelnie. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto, wiadomo do kogo się trzeba zwrócić? To do 

kogo, bo ja nie wiem. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Poparcie polityczne jest potrzebne. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mi się też nie podoba to, co Pan tu mówi, bo słyszałem, że 

Panu się bardzo dobrze współpracuje z Panią Czocharą, ale PiS jest ,,be”. Pani Czochara nie reprezentuje 

siebie, tylko Prawo i Sprawiedliwość. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślałem, że Państwo Polskie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Państwo Polskie oczywiście też, ale reprezentuje też partie. 

My z tego programu Polski Ład otrzymaliśmy chyba nie małe pieniądze i nie możemy narzekać jako 

Powiat, który może nie jest pomyśli politycznej, jak to Pan powiedział, a jednak otrzymał nie małe 

pieniądze, a Pan potrafi tutaj krytykować na końcu takim zdanie, które naprawdę jest zdaniem 

niepotrzebnym. Mamy odczytywać jakiś apel, który też oczywiście nie wiem, czy to jest wypracowany 

przez nas Powiat, czy przez Pana, bo już od wczoraj krąży informacja, że to Pan oczywiście go 

przygotował. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja powiedziałem podczas konferencji, kiedy mnie 

zapytano, ja się tego nie wstydzę, bo napisałem prawdę, więc dlaczego ma coś krążyć. Powiedziałem 

Radnemu, który uczestniczy i któremu też się to nie podobało, że jestem autorem tych słów i się tego 

nie boję i nie bronię przed tym, no bo czemu mamy się bać prawdy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chciałbym żeby to było rozliczone. Przedstawię wniosek, żeby 

powiedziano, ile to nas kosztowało i czy Euroregion wie, że Pan wykorzystuje pieniądze do walki 

politycznej. Te pieniądze też dzieliliście z Panem Wojewodą, czy Pan Wojewoda też wie, że w taki 

sposób właśnie pieniądze są wydawane, że Pan później atakuje rządzących Polską. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Chciałbym dodać takie zdanie, jeśli Pan Starosta uważa, 

że władze centralne chcą wystąpić z Unii Europejskiej, to po pierwsze ma być referendum, a po drugie 

platforma zaprasza do Warszawy na spotkanie Posłów Parlamentu Europejskiego, którzy tu 

przyjeżdżają żeby Polaków nauczyć, że źle głosowali, że te władze, które w tej chwili są, to są złe. I to 

jest podstawa bardzo patriotyczna ze strony platformy. Więcej na ten temat nie będę mówił, bo na pewno 

Pan Starosta z tym co teraz powiedziałem się zgadza, ale naprawdę zabolało to wiele osób. Również to 

kadzenie takie, że cała Polska się tu zjeżdżała do Starostwa uczyć się jak to władze Starostwa pięknie 

działają. Przyjechali podpatrywać, podpisywać. Siedziałem, słuchałem, coraz bardziej mnie to wkurzało 

i wyszedłem i proszę się nie dziwić, że na tym spotkaniu później w Oazie pewnych osób zabrakło i ich 

zabraknie na innych spotkaniach, dziękuję.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Wypowiedź Pana Starosty to naprawdę bardzo ciekawy 

wywód. Zauważyłem tylko jedno zdanie w tym temacie, że jeżeli Pan Starosta się spotyka, a widać, że 

się ostatnio naspotykał z bardzo ciekawymi ludźmi, to się jemu troszeczkę pewne półeczki przestawiają 

w głowie. Mam do Pana Starosty takie pytania, czy my jako Powiat, nawiązując do tej agresji na 

Ukrainie, mamy możliwość zabezpieczenia pomieszczeń, ewentualnie budynków dla uchodźców 

z Ukrainy, jeżeli tak to jak i gdzie? Czy już żeście rozważaliście taką sytuację? Bo słyszeliśmy, że była 

inicjatywa Radnego Rudego, aby przeznaczyć tymczasowo dla uchodźców budynek domu dziecka  

w Głogówku. Chciałbym wiedzieć, czy już jakiekolwiek poczyniliśmy starania, aby takie 

pomieszczenia udostępnić dla ewentualnych uchodźców, bo wydaje się, że uchodźcy początkowo będą 

napływać na część wschodnią naszego kraju, a później będą się przemieszczać w naszym kierunku. Tak 

jak różne media podają, może być uchodźców nawet kilka milionów, także chciałby wiedzieć, czy już 

wstępnie chociażby przymierzaliśmy się do zabezpieczenia dla nich pomieszczeń.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, takie przymiarki robimy. Jesteśmy w stałym 

kontakcie ze służbami Pana Wojewody, z właścicielami obiektów hotelarskich, jak i z włodarzami 

samorządów tworzących Powiat, bo też dysponują jakimiś pomieszczeniami, powierzchniami  

i obiektami. Sami również wstępnie wskazaliśmy ten obiekt po nasiennictwie, jako miejsce gdzie 

mogłoby około kilkudziesięciu osób zamieszkać tymczasowo. Mamy również plany, żeby właśnie 
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zgodnie z sugestią Pana Radnego Dragomira Rudego, przeznaczyć tymczasowo były dom dziecka  

w Głogówku na miejsca, gdzie mogłyby trafić osoby z partnerskiego regionu Nadwórna oraz Iwano-

frankowska, czyli Stanisławowa. Chodzi o matki z dziećmi, czyli osoby, które nie podlegają 

obowiązkowej służbie wojskowej w tej chwili na Ukrainie, w ramach naszej pomocy charytatywnej. 

Oczywiście myślimy też o innych rozwiązaniach, zbiórkach, ale to na razie nie jest konieczne  

i potrzebne, bo o tym rozmawiamy na bieżąco. Także o takich obiektach rozmawiamy, myślimy  

i planujemy zabezpieczenie tego aspektu, na pierwszy rzut pójdą raczej hotele, bo są takie możliwości, 

też jest taka sugestia Pana Wojewody.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Pan Starosta powiedział, że Zarząd odmówił poręczenia 

właścicielskiego, czego ta sprawa dotyczy? Rozumiem, że chodzi o PCM, ale bardzo bym prosił  

w dwóch zdaniach o wyjaśnienie.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Chodzi tutaj zarówno o kwestie pożyczki, o którą 

wystąpił Zarząd PCM-u do Zarządu Powiatu jak i ewentualne poręczenie kredytu, który PCM by wziął. 

Ponieważ są to wydatki bieżące, my nie mamy takiej możliwości finansowej żeby tj. obniżać nasze 

parametry związane ze wskaźnikami zadłużenia, które obowiązują. Oczywiście gdy jest to konieczne  

i potrzebne nie odmawiamy pomocy, jeśli chodzi o inwestycje w Spółce i takie działania podjęliśmy  

w związku z przygotowaniem pomieszczeń pod Poradnie Zdrowia Psychicznego. Natomiast, no niestety 

nie mamy zdaniem Pani Skarbnik i naszym Zarządu możliwości, ani pożyczenia w tej chwili środków 

spółce, ani też poręczenia pożyczki, czy kredytu, którą Spółka miałaby wziąć z banku. Można też 

dyskutować oczywiście nad zasadnością takich kroków, bo trzeba pamiętać, że Spółka ma swój kredyt 

odnawialny w wysokości 500 000 zł. w banku Spółdzielczym w Prudniku, no i można domniemywać, 

że kolejna pożyczka, tym razem udzielona przez powiat świadczy o tym, że ten kredyt jest już 

wykorzystany. Analizujemy wnikliwie sytuację finansową szpitala i będziemy się z jednej strony 

przyglądać temu co się dzieje, a z drugiej strony informować Państwa o tym na kolejnych sesjach. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Panie Przewodniczący, ja chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj 

udam się na wizję lokalną do domu dziecka zobaczyć jaki tam jest stan, jeśli chodzi o pokoje mieszkalne, 

gdzie wcześniej mieszkały dzieci. Chciałem powiedzieć również, że dzisiaj otrzymałem wiele 

telefonów, takich budujących telefonów, łącznie z bezpłatnym transportem autobusowym, czy 

busowym, na granicę z Ukrainą, aby kobiety i matki z dziećmi do nas przywieźć. Osoby prywatne 

zgłaszają się, aby udostępnić prywatne mieszkania, czy miejsca noclegowe dla osób przyjeżdzających 

z Ukrainy, co jest bardzo miłe. Myślę, że tych miejsc noclegowych nie powinno zbraknąć. Dziękuję.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Właśnie dostałem informację od byłego Mera  

z Nadwórnej, Pana Iwana Hurmaka, że jest zapotrzebowanie na 21 miejsc w tej chwili u nas, 14 dzieci  

i 7 matek, więc będziemy już te kroki podejmować, żeby zabezpieczać tych poszkodowanych przez 

wojnę, już w najbliższym czasie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. ( druk nr 423a) 

(14:19:00) 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska, która przedstawiła autokorektę projektu 

uchwały. 

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

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Na ostatniej Komisji pytałem o 254 tys. zł. dla PKS-u 

Głubczyce i jest to ta kwota wynikają a z rozliczenia z PKS-em. Czy ta sprawa dotyczy tylko i wyłącznie 

kilometrówki, czy też być może zakupu pojazdów, remontów, funkcjonowania PKS-u Głubczyce? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Dotyczy to tylko kilometrówki. Po rozliczeniu 

przychodów i kosztów na przyszły rok wyszło, że środki, które wpłaciliśmy w ciągu roku były  nie 

wystarczające, więc musimy tj. dopłacić do PKS-u za 2021 rok i również tą kwotę wykażemy  

w rozliczeniach z Wojewodą, że ponieśliśmy taki koszt jako wkład własny i dzięki temu zwiększy się 

dofinansowanie od Wojewody, bo to jest proporcjonalnie. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68802
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W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. ( druk nr 423a). 

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

2022 r. ( druk nr 423a) (14:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Antoni 

Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Kazimierz 

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

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska 

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

(druk nr 424a) (14:24:00) 

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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 424a) 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 424a) (14:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Magdalena 

Sobczak, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Józef 

Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Dragomir Rudy 

• BRAK GŁOSU(2): 

Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 425) (14:26:00) 

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 rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku (druk nr 425) 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 425) (14:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Kazimierz 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68812
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68814
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Bodaszewski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, 

Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, 

Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec 

Ukrainy (druk nr 426a) (14:29:00) 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Jest kwestia związana z przyjazdem do nas 

Ukraińców. To też Panie Radny pisałem sam, co prawda przy pomocy Pani Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego (…) i też ponoszę odpowiedzialność za treść tej rezolucji. Przedstawił treść 

rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.  

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

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Coś się zmieniło chyba troszeczkę w stosunku do wczorajszej 

wersji. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Nie wiem czy wszyscy pamiętają, bo to widzę trochę 

młodzieży siedzi. Ale kiedy Ukraina powstała jako państwo to gwarancje granic podpisały Niemcy, 

Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone,  ale warunek Ukrainie postawiono taki, że ma oddać całą 

broń atomową Rosji. Ukraina to wykonała, ale później jaka to była nienaruszalność granic. Znamy 

przykład Czeczeni co się tam wyprawiało i co się wyprawia. Nie mówiąc już o Gruzji i Ukrainie. 

Wczoraj słyszałem taką osobę, która ma 102 lata. Powiedziała bardzo mądre słowa, że Rosjanom nigdy 

nie można wierzyć w to co mówią.  

Nastąpiła zmiana quorum (14:34:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuściła radna: 

1. Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej 

wobec Ukrainy (druk nr 426a) 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy 

(druk nr 426a) (14:34:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, 

Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Józef 

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

Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68826
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11. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za  

2021 rok. (14:35:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

z efektów pracy za 2021 rok. (14:36:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Dariusz 

Kolbek, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Ewelina 

Langfort, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna 

Korzeniowska, Dragomir Rudy 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w roku 2021. (14:36:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w roku 2021. (14:37:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Magdalena 

Sobczak, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, 

Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. (14:37:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Czy Starostwo pilnuje takich spraw, że podczas, gdy są 

budowane chodniki, robi się wjazdy dla osób niepełnosprawnych jeżdżących np. na wózkach 

inwalidzkich. Z tego co wiem, ro nie jest to pilnowane na terenie województwa. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Staramy się tego pilnować i te przejścia najnowsze 

takie udogodnienia mają. Natomiast zastanawiam się, czy w każdym przypadku tak było i być może nie. 

Ale to jakby są tematy, które w ostatnich latach coraz bardziej są uwypuklone i takie na porządku 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68842
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68844
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68847
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dziennym przez nas omawiane. Widzimy, że i Gmina Prudnik takie przejście dla pieszych poprawiła, 

znacząco w kilku miejscach, w okolicach ulicy Piastowskiej, Urzędu Skarbowego. My na nowych 

inwestycjach też staramy się to robić, ale być może nie wszędzie nam w przeszłości się to udawało. 

Staramy się tego pilnować, pod wpływem Pana Radnego, będziemy zwracać na to jeszcze większą 

uwagę. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Bardzo dobre jest wykonanie np. przejścia na  

ul. Piastowskiej tych kafelek na chodnikach z wypustkami, czy profilami dla osób niepełnosprawnych, 

zwłaszcza, jeżeli mają kłopoty ze wzrokiem. 

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

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. (14:40:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, 

Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Dariusz 

Kolbek, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Nieruchomościami w 2021 r. (14:40:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2021 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Nieruchomościami w 2021 r. (14:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Alicja 

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

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

Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

 

 

15. Wnioski i oświadczenia Radnych. (14:41:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68849
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68851
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Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Chciałbym poinformować Radnych, że zgodnie  

z planem pracy sesja w miesiącu marcu ma się odbyć w ostatni piątek miesiąca, jest to 25 marzec. Myślę, 

że odbędzie się ona już tutaj na sali konferencyjnej.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Po tym naszym apelu może być różnie. Bo Pan Starosta mówił, 

że ma obawy żeby wysłać go do Ambasady Rosyjskiej. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja wskaże w piśmie, kto był inicjatorem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli co już mam wyjeżdżać? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że można to rozważyć. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym przedstawić 

apel do naszych mieszkańców. Zwracam się o rozum do naszych mieszkańców o to, by nie ulegać i nie 

powielać informacji płynących ze stron informatycznych, przede wszystkim w mediach właśnie 

informatycznych, między innymi facebook itp. A dotyczą między innymi występujących braków paliwa 

na stacjach paliwowych, czy też braku produkcji w obecnym obrocie bankowym. Ma to na celu 

wprowadzenie destabilizacji i wprowadzenia chaosu wśród naszych obywateli i mieszkańców. Wszyscy 

słyszeliśmy, że takie sytuacje występowały. Nasi przeciwnicy, którzy atakują Ukrainę, dbają o to, aby 

wprowadzać destabilizację i chaos w formie właśnie informacji płynących z mediów informatycznych. 

Dlatego taka prośba, żeby ludzie sobie zdali sprawę, że oni właśnie o to dbają, próbują wprowadzić 

destabilizację w naszym kraju, prośba o to, żeby nie powielać tego, żeby racjonalnie postępować, żeby 

nie doprowadzać do takich sytuacji jak we wczorajszym dniu i dzisiejszym. Ja wiem też, jeżeli ktoś 

śledzi media na bieżąco, to Pan Obajtek jasno i wyraźnie powiedział, że mamy pełny zapas paliwa  

i gazu na kilka miesięcy. Nie ma takich obaw, żeby po prostu tego paliwa i gazu zabrakło. Powiedział 

również, że wszystkie te podmioty, które próbowały w jakiś sposób wykorzystać tą sytuacje podnosząc 

ceny paliw, będą karane, będą im odmawiane umowy. Także jeszcze raz powtarzam, skupmy się na 

jednym, aby raczej prowadzić te działania, o których mówiliśmy. Próbować w jakiś sposób pomagać 

naszym uchodźcom, Druga prośba i apel do naszych mieszkańców. W związku z tym, że pogoda daje 

już możliwość do pełnej naprawy, do remontu dróg i nawierzchni tych dróg, zwracam się z prośbą, aby 

dokonać naprawy ubytków w miejscowości Szybowice, od strony Wierzbca i przy szkole podstawowej 

w Szybowicach, bo tam jest naprawdę tragedia i na krzyżówce w kierunku Wierzbca. Oczywiście tutaj 

sformułuję to w formie pisma i przekaże w przyszłym tygodniu. Dziękuje bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Miesiąc temu na sesji zgłaszałem nieprawidłowości jeśli 

chodzi o skrzyżowanie ulicy Dąbrowskiego - Parkowa, które mi obywatele naszego miasta zgłaszali. 

Pan Starosta miał to sprawdzić, czy ktoś sobie tylko tak powiedział, że źle tamte światła działają, czy 

działają tak jak trzeba. Żadnej wiadomości ze strony Starostwa nie miałem. Telewizja ogólnokrajowa 

chwaliła to skrzyżowanie. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Zgadza się, tylko telewizja jak zwykle troszkę 

pomieszała, bo mówiła o jednym, a pokazała drugie, ale to nie jest istotne. Ważne, że dobry przekaz 

poszedł do mieszkańców, nie tylko Ziemi Prudnickiej. Pojechałem tam i to sprawdziłem. Jest wszystko 

prawidłowo, aczkolwiek może trochę zastanawiać fakt, czemu tak długo się pali czerwone, ale chodzi 

o to, że ktoś wchodzi na pasy zapala się czerwone, ten ktoś schodzi i jeszcze to czerwone chwilę się pali 

i dopiero później jest pomarańczowe, które pozwala na przejazd. No tak to jest skonstruowane, ale 

myślę, że bezpieczeństwo jest poprawione. Chociaż już docierają do mnie informacje, że wieczorem 

różne młode osoby, jadące tamtędy nie zastanawiają się nad kolorami tylko po prostu nawet na 

czerwonym przejeżdżają. Także może trzeba będzie z czasem chyba tam policję gdzieś w pobliże 

postawić. Ja jeszcze będę prosił o chwilkę głosu, żeby odczytać ten rzekomo kontrowersyjny akapit, 

który w tym filmie był, którego jestem autorem. A moim zdaniem nic nie prawdziwego, ani 

kontrowersyjnego w tym nie ma. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto odnośnie właśnie tych dróg. Ja składam 

wniosek, żebyście jednak te drogi, które szczególnie są zniszczone, a które przewidujecie do jakiś 

remontów generalnych, nie tylko łatanie dziur, bo mi chodzi o tą drogę, którą zgłaszałem już Zawada - 

Golczowice, żeby jednak przygotować dokumentację, bo z tego co wiem, to nawet teraz był niedawno 
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nabór. Na komisji edukacji złożyliśmy wniosek, o to, żeby wzrosły wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych, czy coś już postanowiliście w tej sprawie? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Jeszcze wniosek nie trafił na Zarząd. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Oczywiście kwestie finansowe musimy rozważyć na 

świeżo, jeszcze nie zdążyliśmy, był Zarząd, ale taki szybki. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Słyszę, że jakieś złe sytuacje się dzieją w PCM i czy nie mógłby 

na następną sesję przybyć Pan Prezes.  

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Rozważymy temat, jeśli tak to zaprosimy Pana 

Prezesa. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Chciałbym wyjaśnić sprawę ostatniego akapitu, bo ja 

ciągle nie uważam, żeby coś tam było złego albo nie prawdziwego. Przeczytam ostatni akapit: 

Podsumowując należy stwierdzić, że minione 10-lecia istnienia samorządu terytorialnego na Ziemi 

Prudnickiej nie były czasem straconym, a wręcz przeciwnie doprowadziły do rzeczywistego skoku 

cywilizacyjnego tych terenów i coraz pełniejszego, mimo wielu problemów, zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców. Wielka w tym zasługa włodarzy wszystkich kadencji, kluczowych urzędników, radnych, 

szefów jednostek i wielu innych bezimiennych często pracowników. Reformy samorządowe okazały się 

najbardziej udanymi w naszym kraju, wielkie podziękowania należą się szefom rządów, którzy 

zdecydowali się je wprowadzić oraz urzędnikom i ekspertom, którzy byli ich sprawcami. Niewątpliwie 

duże znaczenie w tym sukcesie miał fakt wstąpienia Polski w 2004 roku w struktury Unii Europejskiej 

oraz pojawienie się zasobnych programów pomocowych. Należy mieć nadzieję, że ostatnie tendencje 

anty-unijne i centralistyczne dostrzegane w szeregach aktualnie rządzących, zostaną odsunięte na dalszy 

plan, czy też wygaszone. Koniec. No więc cóż strasznego tu zostało powiedziane i niezgodnego  

z prawdą. No nie wiem naprawdę. 

16. Zamknięcie LIII Sesji Rady Powiatu w Prudniku (14:54:00) 

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

 

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=68854

