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Protokół Nr LIV/2022 

z posiedzenia LIV sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 25 marca 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 2022-03-25 o godz. 13:09:01, a zakończono o godz. 15:53:28 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. 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. Bożena Wróblewska 

14. Alicja Zawiślak 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LIV sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:09:00) 

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

obecnych na niej Radnych, Panów Starostów i zaproszonych gości.  

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:09:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:10:00) 

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

w Prudniku o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji poprzez: 1) wprowadzenie autokorekty 

projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 427a);  

2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi 

Nadvirniańskiemu z Ukrainy (druk 432 a); 3) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. (druk 434a); 4) wprowadzenie punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 

435); 5) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436); 

6) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022"  (druk 437);  

7) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438);  

8) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy (druk 439); 9) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70012
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70013
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70014
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budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 

440).  

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie określenia zadań 

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 427a). (13:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, 

Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Magdalena 

Sobczak, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Ryszard 

Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: czy to jest autokorekta, czy wprowadzenie nowego punktu. 

Głos zabrał Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Autokorekta. Dotyczy środków do 85 tys. zł. 

na zakupy dla Ukrainy. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Rejonowi Nadvirniańskiemu z Ukrainy (druk 432 a). (13:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Dragomir 

Rudy, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Janusz Siano, 

Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, 

Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. (druk 434a). (13:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Dariusz 

Kolbek, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Józef 

Janeczko 
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• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 435) w punkcie 15– pozostałe punkty ulegną 

przesunięciu. (13:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joanna 

Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, 

Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, 

Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" 

(druk 436) w punkcie 16 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Alicja 

Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Mirosław 

Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" 

(druk 437) w punkcie 17 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joanna 

Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Mirosław 

Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 7.  

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku 

(druk 438) w punkcie 18 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Józef 

Meleszko, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Ryszard 

Kwiatkowski, Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Radosław 

Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 8. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu 

pomocy obywatelom Ukrainy (druk 439) w punkcie 19 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. 

(13:25:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja 

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

Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Radosław 

Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 9.  

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 

Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 

Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 

440) w punkcie 20 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Joachim 

Kosz, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Ewelina 

Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Janusz Siano 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 10.  

Głosowanie w sprawie przesunięcia punktu dot. sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji 

w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego Powiatu Prudnickiego w 2021 r., do punktu 7, pozostałe punkty ulegną przesunięciu. 

(13:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef 

Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Józef 

Janeczko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 11. 

Głosowanie w sprawie przesunięcia punktu dot. informacji Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r., do punktu 8, pozostałe punkty ulegną 

przesunięciu. (13:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, 

Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, 

Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Magdalena 

Sobczak 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

zmianach.  

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (13:29:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, 

Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 
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4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 25 lutego 2022 r. (13:29:00) 

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 25 lutego 2022 r. (13:30:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Joanna 

Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Ewelina 

Langfort, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Dariusz 

Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:30:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie między-sesyjnym  

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:46:00) 

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

międzysesyjnym oraz wyraził swoje niezadowolenie z pracy Radnego, Pana Dariusza Kolbka: 

Pan Radny Dariusz Kolbek działa na szkodę mieszkańców ziemi prudnickiej, stara się negować 

działania Pana Wojewody, Parlamentarzystów opolskich, Radnych należących do Prawa  

i Sprawiedliwości celem blokady jakiejkolwiek pomocy dla Powiatu Prudnickiego. Zaczyna to już 

przybierać dosyć kuriozalną formę. Chcę również powiedzieć, że jest już efekt tych działań Pana 

Radnego, mianowicie, dzisiaj otrzymaliśmy informację o podziale środków 15 milionów złotych dla 

szpitali w naszym województwie na działania związane z covidem,  działania związane z rehabilitacją 

covidową. Otóż okazuje się, że dla Powiatu Nyskiego w ramach tych środków, znalazły się one dla 

dwóch szpitali łącznie 7 milionów złotych, dla Powiatu Oleskiego 3 miliony złotych, natomiast dla 

Powiatu Prudnickiego dla dwóch szpitali 0 złotych. Także Panie Radny wstyd, naprawdę, niech Pan się 

zastanowi.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Będzie Pan za to odpowiadał, co Pan tu powiedział, to Pan za 

to odpowie, bo Pan musi mieć na to dowody, co Pan powiedział. Jak Pan nie będzie miał na to dowodów, 

to proszę Pana, sprawa się skończy w sądzie. Panie Starosto, to już Pan pojechał po bandzie, na końcu 

tutaj. Muszę Panu powiedzieć, że będzie musiał Pan jednak udowodnić to, czy cokolwiek ja zrobiłem. 

Jeżeli Pan tego nie udowodni to będzie Pan mnie musiał przeprosić. Zobaczy Pan, tu Pan się nie wywinie 

z tego, bo proszę Pana, takie zarzuty, na to trzeba mieć dowody. Panu się jakaś osoba nie podoba i że 

Pan tam cały czas, do czegoś miał jakieś dojścia, dziwne, coś Pan załatwiał, to jest Pana sprawa, ale 

proszę żeby takie coś mi udowodnić, że ja coś zrobiłem na szkodę Powiatu. Wie Pan mogę coś zrobić, 

co Panu się nie podoba, ale to nie znaczy, że robię to na szkodę. Na pewno ja w tym, znaczy ja się nie 

będę w ogóle z tego tłumaczył, tylko powiem, że będzie trzeba przeprosić, zobaczy Pan, bo ja tego 

zażądam, bo Pan mnie publicznie obraził w tej chwili, Pan publicznie mi teraz zarzucił nieprawdę. 

Rezolucja, Pan tu mówił o rezolucji, ja się pytam, dlaczego rezolucji nie ma na stronie Powiatu? Proszę 

Pana, na ostatniej sesji tutaj, gdy chciałem, żeby ta rezolucja była skierowana do Ambasady Rosyjskiej 

to Pan i między innymi Pan Bodaszewski zarzucili mi, czy ja się nie boję. Ja się nie boję, ale widzę, że 

wy się boicie dalej tego. Rezolucji nie ma na stronie Starostwa do tej pory. Proszę powiedzieć, kto był 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70038
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70040
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70043
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przeciwny przekazaniu nieruchomości w Głogówku, dla Gminy Głogówek. Jaki będzie zakres robót, 

prac na drodze Dobra – Rzepce? Nie odpowiedziano mi do tej pory na pytania i wnioski, a chyba 

powinienem dostać jakąś odpowiedź. 

Głos zabrała Pani Natalia Świczewska, Pracownik Biura Rady: Na maila otrzymał Pan odpowiedzi w 

dniu dzisiejszym rano. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Fajnie, dziękuję bardzo. Ale o której rano? 

Głos zabrała Pani Natalia Świczewska, Pracownik Biura Rady: Około godziny 9.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Następna sprawa jest taka. Proszę mi powiedzieć, bo tutaj 

mówił Pan o pomocy dla Ukraińców, którzy do nas przybywają, wczoraj na komisji powiedziano, że 

my dostajemy 40 zł., a Gmina Prudnik dostała w Wieszczynie 60 zł. Skąd ta informacja, bo nie wiem, 

czy to jest prawda, czy nie? Skąd ta stawka się bierze? Jeszcze tylko na koniec powiem, Panie Starosto,  

ja wiem, że mamy różne zdanie w pewnych sprawach i Pan próbuje podważyć wszystko. No niestety, 

jest Pan człowiekiem takim, a nie innym. Wywodzi się Pan z takiego środowiska, a nie innego. Więc 

nie będzie mi Pan tu zarzucał rzeczy, ponieważ Pan mnie nie lubi, to jest Pana sprawa, ale nie powinien 

Pan takich wypowiedzi tutaj używać, takich słów, bo naprawdę, po pierwsze to tylko widać, że po prostu 

coś się Panu nie udało załatwić i Pan musi znaleźć winnego, a jest to wasza wina, bo wiele wniosków, 

które pisaliście, które tam nie przeszły to wynikało z tego, że były po prostu źle napisane. W tym 

przypadku nie dopilnowaliście tego i nie dostaliście środków. Może jeszcze siedziałem w karetce, albo 

byłem na przeciwko tej karetki, która miała wypadek i też jest Kolbek odpowiedzialny za to, że karetka 

została zniszczona, czy uległa wypadkowi, dziękuję. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja jeszcze. Panie Radny, Pan się zdziwi, ale ja Pana 

lubię osobiście, natomiast nie lubię tego co Pan robi. Na razie czekam na Pana przeprosiny w tygodniku, 

w związku z przegraną. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Niech się Pan nie martwi, wie Pan, ja bym się wstydził, bo Pan 

w tygodniku dostanie przeprosiny, ale za co? Za to, że Pana ojciec nie był tym, ale kim był, oficerem? 

Oficerem, kapitanem w ludowym wojsku polskim. No był. No taka jest prawda. Że nie godny Pan jest, 

to jest potwierdzenie. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tak, dziękuję Panie Przewodniczący, ja mam tylko takie dwa 

pytania. Powiedział Pan, że uczestniczył w konsultacjach w sprawie obwodnicy wschodniej Prudnika. 

Oprócz Pana kto uczestniczył? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Grono mieszkańców uczestniczyło, dość liczne, 

działkowców, mieszkańców, Burmistrz Prudnika, był jeden z Urzędników miejskich, był jeden 

z naszych urzędników również. No i oczywiście przedstawiciele Dyrekcji Generalnych Dróg 

Krajowych z oddziałów naszych opolskich, projektant. To były pierwsze konsultacje i nie są ostatnie, 

ale grono jak najbardziej adekwatne do tematu. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: I na pewno jakieś wnioski zostały wysunięte przez Pana, czy 

przez osoby biorące udział w konsultacjach, czy też wszystkie były zgodne z założeniami Generalnej 

Dyrekcji. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Na razie tych wniosków za wiele nie wysuwano, bo 

były takie formularze, które ludzie brali sobie do domu, żeby je na spokojnie wypełnić, ja również taki 

formularz przyniosłem, tutaj do nas. Ja oficjalnie zaproponowałem,  żeby szczególnie przy ulicy 

Wielskiej, jak też przy ulicy Skowrońskiego wzięto pod uwagę budowę ronda, że to jednak będzie 

najbezpieczniejsze rozwiązanie dla ruchu samochodów i tu chodzi o mieszkańców, żeby nie generować 

ilości wypadków. Mam zamiar również poruszyć inne tematy, przy tej części pisemnej. Za bardzo 

innych wniosków tam nie słyszałem, była polemika działkowców, odsunięcia obwodnicy od działek, 

wygłuszenie hałasów zastosować. Także coś mówiono o ekranach, Pan Burmistrz proponował, żeby to 

były nasadzenia drzew, które wygłuszą. Tam na razie, na tym etapie jak się okazało, jakiś bardzo 

konkretnych wniosków nie było. Ale ważne konsultacje, bo powieszona jest ta dokumentacja, już ta 

koncepcyjna, bardzo wstępna na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji. Należy się z nią zapoznać, 
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szczególnie w interesującym nas zakresie i zgłaszać te uwagi, bo niektóre z tych proponowanych 

rozwiązań, jakiś fragmentów są nie do końca przemyślane. No jest na przykład taka pętla, która w 

jednym z wariantów, nie pozwala skręcić na obwodnicę osobom jadącym z Głogówka. Czyli te osoby 

będą musiały jechać kilkaset metrów, jeśli nie kilometr do ronda, nawrócić na rondzie i dopiero wracając 

wjechać na obwodnicę, czyli załóżmy, że przynajmniej kilometr, czy półtora, czy nawet do dwóch będę 

musiał nadrobić, żeby wjechać na obwodnicę. No to wielu się już nie będzie chciało wracać i pojadą 

dalej przez miasto. Takie nie do końca przemyślane rozwiązania należy wyeliminować z tych koncepcji. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: I jeszcze jedno pytanie odnośnie tego stypendium Pana 

Starosty. Za co ma być to stypendium przyznawane? Rozumiem, że jest to stypendium jednorazowe. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Stypendia związane z wysokimi wynikami w nauce, 

są już około 10 lat. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: I jaka była kwota w tamtym roku?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Podobna, dobrze by było pomyśleć o jej zwiększeniu, 

ale na razie zadecydowano o takiej kwocie, jaka jest. Akurat nie byłem na tym Zarządzie, więc nie 

słyszałem dyskusji. No dobrze, że utrzymaliśmy w trudnym czasie finansowym wartość, choć chciałoby 

się podnieść przynajmniej o 100 złotych w najbliższej przyszłości. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dobrze, dziękuję. 

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

wspomniał Pan o jakimś wyroku sądowym dotyczącym rolnika, ja nie do końca zrozumiałem, czy to 

jest ta sprawa, dotycząca ciągnącej się od lat sprawy instalacji elektrycznych itd.?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Między innymi to jest ta sprawa, wyrok będzie 

ogłoszony 22 kwietnia. Były spory, pomiędzy prawnikami naszymi i firmy, czy powinno być tu 

zastosowane odszkodowanie, czy kara umowna, która wynosi około 1 mln. zł, bądź odszkodowanie, 

które jest niższe. I zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Sąd, ale jestem umiarkowanym optymistą, 

spodziewam się, że kilka set tysięcy otrzymamy. Było tam jednak mnóstwo nieprawidłowości, które 

wykazali biegli, wspomnę chociażby niewłaściwe drzwi, zamontowano na szatni drzwi wewnętrzne, 

zamiast zewnętrznych, nie zamontowano chociażby jednego z bojlerów, zamontowano niewłaściwe 

grzejniki, były też błędy w nawierzchni. Więc tam jest cała litania tych wad i spodziewamy się, że będzie 

to dla nas dosyć korzystny wyrok, aczkolwiek już kilka razy byłem zdziwiony, więc nie przesądzam. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja mam jeszcze jedno pytanie, no coś od pewnego czasu 

dzieje się w naszej Spółce PCM, gazety rozpisują się o pewnym konflikcie, czy różnicy zdań na temat 

funkcjonowania Spółki, między naczelnym lekarzem, a Panem Prezesem. Gazety piszą, a tutaj na sesji 

żadnej informacji takiej nie mamy, nie usłyszałem i również w Pana w sprawozdaniu z prac Zarządu. 

Pytanie, czy Zarząd zajmował się tą sprawą, czy w ogóle się zajmuje, czy w ogóle ten temat został 

pominięty. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tym tematem zajmuje się Rada Nadzorcza, która 

w naszym imieniu nadzoruje działalność Spółki. Ja na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jako gość 

uczestniczę. Informacje oczywiście przekazuję Zarządowi Powiatu, ale powiedzmy nie do końca 

w formalnej formie. Sytuacja nie jest najlepsza w Szpitalu. Ten konflikt personalny, rzeczywiście dość 

mocno komplikuje funkcjonowanie. Również, no trzeba jednak zauważyć, że po ostatnich miesiącach 

dość odległych już i tych ostatnich całkiem nie odległych, pojawiła się niekorzystna sytuacja finansowa, 

to znaczy wynik finansowy Spółki. Też ten temat wymaga jakiejś głębszej analizy, oczekujemy od 

Zarządu szpitala do 30 marca przedstawienia sprawozdania finansowego, przynajmniej w tej wersji 

wstępnej za ubiegły rok i będziemy to analizować głębiej, ale jestem dosyć zaniepokojony sytuacją 

i personalną w tym zakresie, o którym Pan Radny raczył powiedzieć, jak też i sytuacją finansową 

globalnie, bo gdzieś nam się to wszystko trochę zaczyna rozjeżdżać, a jeszcze nie za bardzo możemy 

liczyć na to wsparcie, o którym przed chwilą mówiłem. Gdzieś tam te przynajmniej setki tysięcy, jeśli 

nie nawet miliony, uciekły z tych inwestycji, które były możliwe w ramach pomocy państwa. 
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Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Możemy liczyć na informacje na najbliższej sesji, jeżeli 

Zarząd już będzie coś więcej wiedział? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: No myślę, że tak. Zobaczymy jak się sytuacja 

rozwinie, ale nie sądzę, żebyśmy mieli coś tam do ukrycia. Aczkolwiek musimy pamiętać, że jakieś 

takie rozkładanie na czynniki pierwsze sytuacji spółki komercyjnej na forum Rady nie jest do końca 

dobrą praktyką, zresztą również w samorządzie gminnym nie słyszałem o takich sytuacjach, żeby 

dyskutować o konfliktach personalnych, gdzieś pomiędzy na przykład pracodawcą, a załogą, w którejś 

ze spółek gminnych. To raczej nie dotyczy Rady, ale myślę, że jakaś informacja na tyle, na ile będzie 

mogła być udzielona, udzielona będzie. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Znaczy chodzi tu głównie o finanse, bo to jest 

najważniejsze.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Oczywiście, że tak, finansowa informacja będzie 

udzielona. 

Głos zabrał Pan Radny, Ryszard Kwiatkowski: Czy na spotkaniu w sprawie obwodnicy był 

przedstawiciel Stadniny Koni? Ponieważ na ich terenie będzie ta obwodnica przebiegała? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Przyznam, że nie znam wszystkich pracowników 

Stadniny Koni. Trudno mi się odnieść, bo podejrzewam, że był, ale akurat kadra Stadniny nie jest mi 

znana osobiście, może dwie osoby bym rozpoznał. Być może, sądzę, że ktoś był, ale nie rozpoznałem. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Wracając do tematu poruszonego przez Pana Radnego 

Czupkiewicza dotyczącej sytuacji w PCM, w zasadzie dzisiaj miał być Prezes na naszej sesji. Z tego 

względu, że do 30 marca jest termin złożenia dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia, prosił, 

żeby to ewentualnie było on-line. Bo Pan Radny Kolbek zgłaszał ewentualne zaproszenie Prezesa na 

dzisiejszą sesję. Z tego względu, że na sesji w miesiącu kwietniu jest w porządku obrad sprawozdanie 

z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego, uzbrójmy się  w cierpliwość i zostanie to już 

dokładnie nam przedstawione za rok 2021, który się akurat w tej chwili kończy, wszystkie dokumenty 

spływają, jak i za okres pierwszego kwartału jakaś informacja zostanie nam przekazana, taka która być 

powinna, o których my też będziemy musieli być poinformowani. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Przewodniczący, ja mam jeszcze jedną prośbę. Proszę, 

aby tutaj z tych wypowiedzi Pana Starosty odnośnie sprawozdania z prac Zarządu, ta część w której 

mnie tak Pan Starosta oskarża o coś, żeby to było zaprotokołowane dokładnie, bo chciałbym to mieć 

później, gdyż to mi się przyda. 

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

kolejnego punktu porządku obrad. 

7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2021 r. 

(14:05:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komendant Powiatowy Policji w Prudniku na Komisjach 

dokładnie przedstawił przedmiotowe sprawozdanie i otworzył dyskusję. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70044
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Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy na naszym terenie były jakiekolwiek incydenty związane 

z uchodźcami? Ja mam na uwadze sprawy związane z wykrywaniem różnych obcych wywiadów i ludzi. 

Nie chodzi o szczegóły, tylko tak pobieżnie, orientacyjnie. Czy występują takie sytuacje? 

Głos zabrał Komendant Policji Powiatowej, Pan Krzysztof Urban: Szanowni Państwo takiego incydentu 

na terenie Powiatu Prudnickiego nie było i życzę sobie, aby też i nie było w przyszłości. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dziękuję bardzo. Dobrze, że jesteśmy akurat na tej sali, bo 

jakby tak miało się odbywać następne nasze spotkanie on-line, no to wszystkiego najlepszego.  

XIX wiek, już nie raz Radny Czupkiewicz przekazywał taką informację, ja taką informację 

przekazywałem, sam Pan Przewodniczący przekazywał, że fatalne to podejście techniczne do dych 

spraw i się nic nie poprawiło. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Coś tu trzeba Panie Przewodniczący w tej sprawie zrobić, bo 

faktycznie, jak mieliśmy sesje zdalne to było fatalnie, ale nawet teraz gdy nie są zdalne. 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął 

dyskusję i poddał pod głosowanie przedmiotowe sprawozdanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze 

swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu 

Prudnickiego w 2021 r. (14:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Dragomir 

Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Ewelina 

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

• BRAK GŁOSU(3): 

Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. (14:11:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Prudniku na Komisjach dokładnie przedstawił przedmiotowe sprawozdanie i otworzył dyskusję. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:12:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Radosław Roszkowski 

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

głosowanie przedmiotową informację. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w 2021 r. (14:12:00) 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70047


str. 11 
 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Antoni 

Sokołowski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Dragomir 

Rudy, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, 

Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy  

w Prudniku (druk nr 427a) (14:14:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 427a) (14:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, 

Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 428) (14:16:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej (druk nr 428) (14:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena 

Sobczak, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Radosław 

Roszkowski, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, 

Dariusz Kolbek 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70050
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70052
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• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 429) (14:17:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej (druk nr 429) (14:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Alicja 

Zawiślak, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef 

Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ryszard 

Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 430) (14:17:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 430) (14:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, 

Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Magdalena 

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

Janeczko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 431) (14:18:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (14:19:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70054
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70056
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70058
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1. Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Panie Starosto, kilka lat temu była sprawa, mostu 

w Kierpniu. Ja tutaj Kierpnia nie widzę, czy Pan na ten temat mógłby coś powiedzieć, remont odłożono, 

ale czy podjęto później, czy nie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ale tutaj to na razie jest uchwała dotycząca Inicjatywy 

Sołeckiej. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A to most mają tam robić za te 1000 zł.? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, a to Gmina na 

zamku by mogła w odwrotną stronę. W przygotowaniu dokumentacji inwestycji. A ten zakres, który 

tam planujemy obejmie też most? 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Nie, mostu nie. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Czyli most na razie, w ogóle w tym zakresie, most nie 

byłby objęty. To po śladzie wykonamy kanalizacje tam obecnie. A tutaj most jest jakby innym obiektem 

niż tereny drogi zajęte pod kanalizację. Także odpowiedź brzmi nie, ale to nie ta uchwała. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 430) (14:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Joachim 

Kosz, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina 

Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy 

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu Nadwirniańskiego  

z Ukrainy (druk nr 432a) (14:20:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Czyli to jest ta kwota do 85 tys. zł. Tak Pani 

Skarbnik? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Do 85, czy 85 tys. zł.? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Do 85 tys. zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli to może być też mniej? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Tak. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Zależy jakie są potrzeby.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70060


str. 14 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu 

Nadwirniańskiego z Ukrainy (druk nr 432a) (14:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Antoni 

Sokołowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Józef Meleszko, Mirosław 

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

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

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

realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - 

,,Aktywna tablica" (druk nr 433) (14:21:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

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

Prudnickiego do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020-2024 - ,,Aktywna tablica" (druk nr 433) (14:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, 

Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Ryszard 

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

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 434a) 

(14:22:00) 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska przedstawiła autokorektę projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja mam takie pytanie, o którym mówiłem na komisji. 

Panie Starosto w Rudziczce będą powiatowo-gminne dożynki, mamy 10 tys. zł. wpisane w budżecie. 

A te 10 tys. jest już od wielu lat i taki był wkład 2 lata temu, 5 lat temu, chyba 10 lat temu też, a inflacja 

i wzrost kosztów zorganizowania takiej imprezy jest obecnie dość duży. Dlatego wydaje mi się, że te 

10 tys. zł. to jest kwota za mała. Czy jest szansa, aby tą kwotę zwiększyć? Bo jeszcze dodam, że jeżeli 

byśmy chcieli w przyszłości, żeby połączyć dożynki gminne z dożynkami powiatowymi, bo to ma sens, 

no to w jakiś sposób trzeba zachęcić te samorządy, aby chciały się z nami połączyć, bo w ubiegłym 

roku, pomimo, że były gminne dożynki to powiat został pominięty.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70063
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70065
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie wszędzie były. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No, być może jakby ta kwota była większa to chętnych 

do zaproszenia i do współudziału byłoby więcej. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja może odpowiem, ja tak uważam, że kwota jest 

adekwatna. Myśmy ją parę lat temu podnieśli z 8 tys. bodajże na 10 i ona odpowiada tym kosztom, które 

wiążą się z udziałem przedstawicieli Powiatu w obchodach, obiadem, konkursem koron. Natomiast 

pamiętajmy o jednej rzeczy, że każda wieś, która organizuje dożynki powiatowe ma jakieś oczekiwania 

inwestycyjne, mniejsze lub większe. Ja wiem, że takowe w Rudziczce są, związane z położeniem asfaltu 

koło sklepu i uważam, że na tym powinniśmy się koncentrować, a nie na pieniądzach na rozpisz, czyli 

na balangę. Uważam, że na balangę te 10 tys. zł. wystarcza w zupełności, natomiast bardziej skupmy 

się na wykonaniu tego, co wioska oczekuje, bo wydaje mi się, że jest to również nobilitacja dla wsi, 

organizacja dożynek Powiatowych. Fajnie, jeśli udaje się przy tej okazji jakąś infrastrukturę poprawić  

i taki był zwyczaj. Natomiast upominanie się o większą kwotę, powiem szczerze dla mnie jest trochę 

nie na miejscu, bo zawsze jest dużo sponsorów i uważam, że tutaj skupmy się na tej inwestycji, a nie na 

niewielkich pieniądzach. Chyba, że otrzymamy informacje, że wioska nie oczekuje niczego ze strony 

Powiatu, to możemy dać 20 tys. zł., ale chyba nie o to chodzi. Z całą pewnością Sołtys będzie nas 

namawiał na wykonanie tego fragmentu zniszczonej drogi. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ale to jaka jest droga? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Powiatowa.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No więc właśnie, jeżeli to jest droga powiatowa, to 

jeżeli ona jest zniszczona to powinna zostać zrobiona. A tak naprawdę, to dla żadnej Gminy nikt nie 

robi łaski. Droga powiatowa powinna być zrobiona, a my tak staramy się to połączyć, my wam zrobimy 

drogę ekstra, bo wy robicie dożynki itd. Ja myślę, że tu nie chodzi o balangę, bo koszty organizacji są 

duże, żeby nadać tym dożynkom większej rangi niż tylko gminne to wydaje mi się, że nasz Powiat stać 

na to, aby ta kwota była większa. Takie jest moje zdanie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja tylko odnosząc się do tego bankietu, to Panie Starosto, 

bankiet w Oazie kosztował nas 20 tys. zł., tak Pan mi odpowiedział. Natomiast ja mam pytanie do Pani 

Skarbnik, proszę powiedzieć, te pieniądze, które mają być przeznaczone dodatkowo oprócz tych 

85tys.zł., na wydatki rzeczowe dla uchodźców z Ukrainy, to w tych zmianach budżetu, nie będą jeszcze 

uwzględniane? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: 85 tyś. zł., to jest na zakup rzeczy, które będą przekazane 

na Ukrainę. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Kolejna uchwała jest. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: My w ogóle nie mamy na to środków, bo jeszcze nie ma 

takiej potrzeby, jeżeli będą potrzeby, to będą zmiany w budżecie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, czyli ta uchwała, którą tutaj mamy, to jeszcze nie 

została uwzględniona kwota, która tam ma być? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: No bo nie ma jeszcze kwot, nie ma zapotrzebowania, nie 

ma wniosków. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No dobrze, ale tą uchwałę trzeba będzie podnieść, bo jest 

zapisana jakaś kwota. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Ale musimy poczekać, żeby zrozumieć sens tej uchwały, 

co tam jest zapisane. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Ostatnio czytałem w prasie, wczoraj, czy 

przedwczoraj, że Powiat Nyski zrezygnowała w ogóle z organizacji dożynek powiatowych, z uwagi na 

sytuację jaka się wytworzyła. 
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W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

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

r. (druk nr 434a) (14:32:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, 

Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Ewelina 

Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

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

(druk 435) (14:32:00) 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk 435) (14:34:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

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

Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

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

realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436) (14:34:00) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: na ostatnich komisjach, nie było konkretnie przekazanej 

informacji, a chodzi mi o taką sprawę, czy w tych 10 godzinach już jest konkretna dziedzina sportu 

wskazana, czy też może być różna? Bo wiemy, mamy tutaj na przykład koszykówkę, piłkę nożną  

w naszym Powiecie i Gminie, a znajdujemy się w mieście Prudniku, gdzie góruje koszykówka i piłka 

nożna. Czy już ktoś wskazał konkretną dziedzinę sportu? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Każda szkoła indywidualnie. Jest zapis ogólny, 

aktywność ruchowa w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. To od szkoły zależy jakie SKS-y będą. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czyli jest dowolność, więc ani jedna szkoła, ani druga nie 

wskazała, jakie będzie zajęcia prowadzić. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70067
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70069
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Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Nie, jeszcze nie. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: dziękuję. 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Jak te środki będą zapewnione, to dopiero przy 

realizacji będą wskazane konkretne zajęcia. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę mi powiedzieć te wnioski składało Starostwo, czy 

szkoły? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Dyrektorzy dostali upoważnienie na złożenie 

wniosków. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I Panie Starosto chciałem tylko się zapytać, czy wie Pan, że ja 

się przyczyniłem do tego, żebyśmy w Ministerstwie te pieniądze dostali? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: W którym Ministerstwie? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jak to, nie wie Pan, w Ministerstwie Sportu. Nie wie Pan 

o tym? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, nie wiem.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, tak się zapytałem, bo to nie chodzi o to, bo skąd Pan wie, 

że się przyczyniłem, albo nie przyczyniłem, można było to dopowiedzieć, idąc Pana tokiem myślenia. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To w takim razie, ja Pana bardzo przepraszam, 

wszystko to co powiedziałem było nieprawdą. Pan naprawdę robi co może, żeby nam we wszystkich 

działaniach pomóc. Jestem bardzo zobowiązany i wdzięczny. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli rozumiem, że wycofuje się Pan z tego, co Pan powiedział 

na początku? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Com powiedział, powiedziałem. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Dobrze szanowni Radni, no nie róbmy tutaj 

zamieszania. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, bo to jest poważna sprawa, Panie Przewodniczący, to nie 

jest tak, że Pan Starosta sobie tutaj zażartuje, bo Pan Starosta uważa, że ja tam gdzieś zażartowałem z 

przeprosin, chociaż ja nie uważam, żebym sobie zażartował. Ale Panie Starosto ja chciałem się zapytać, 

czy Pan się wycofuje z tego co Pan powiedział na początku, bo jeżeli tak, to zakończmy tą sprawę tutaj. 

No dobrze, skoro Pan nie chce, to nie. Ja zapytałem się. Proszę jednak o ten protokół. 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

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

Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436) (14:39:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, 

Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joanna 

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

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 437) (14:39:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

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

Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 437) (14:39:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Antoni 

Sokołowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Janusz 

Siano, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

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

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438) (14:40:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jest nieobecna w związku 

z czym nie przedstawi wystąpienia pokontrolnego, ale Radni otrzymali projekt uchwały i każdy mógł 

się z nim zapoznał. Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438) (14:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Alicja 

Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Ryszard 

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

• BRAK GŁOSU(3): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (druk 439) 

(14:41:00) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja na początku mówię, że nie jestem przeciwny tej 

uchwale, natomiast chciałbym poruszyć kilka spraw, które moim zdaniem w tej uchwale powinny się 

znaleźć. Proszę Państwa, ta uchwała obejmuje 5 punktów w zakresie przedmiotowym, dotyczącym tej 

pomocy. Trudno dzisiaj określić jest, czy akurat będzie to 5 z tych wymienionych, a może i coś szóstego 

wyskoczy albo jakiś inny 7, czy 8 cel. Głosując uchwały w tym zakresie, który tutaj jest zapisany, jakby 

w pewnym sensie ograniczamy możliwości Zarządu do wydatkowania środków, po za to, co tutaj jest 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70071
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70073
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70075
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zapisane. Więc ja stawiam wniosek, aby w paragrafie pierwszym, po wyrazach Rzeczpospolitej Polskiej, 

wpisać wyrazy obejmujących w szczególności. I taki zapis pozwoli nam, właściwie nie nam, tylko 

organowi wykonawczemu, jakim jest Zarząd do podejmowania decyzji, bo w szczególności to nie 

znaczy, tylko to co jest zapisane, ale można to rozszerzyć. I teraz tak wydaje mi się, że jest to o tyle 

dopuszczalne, bo przepisy tej ustawy, jakby to co mamy w uzasadnieniu, tutaj się powołujemy na artykuł 

12, ustęp pierwszy, ale on tyczy się Pana Wojewody. Dla Pana Wojewody ustawodawca dokładnie 

określił te 4 punkty, które tutaj do treści uchwały powielili. My nie musimy dlatego, że powołany  

w podstawie artykułu 12, ustęp 4 mówi z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków może 

organ zapewnić pomoc i tak dalej, ale ten piąty ustęp też przywołany w podstawie, mówi zakres pomocy 

określa w uchwale organ stanowiący. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy niczym ograniczeni w zakresie 

przedmiotowym, tej pomocy, dlatego wydaje mi się, że taki zapis byłby korzystny nie tylko dla tych 

ludzi, którzy potrzebują pomocy, ale również dałby pewne większe możliwości Zarządowi, to by była 

jedna sprawa. I druga sprawa, co prawda to co ja podniosłem wczoraj na komisji, do 100 000 jest kwota 

wpisana. Tylko proszę mi powiedzieć, dlaczego my nie możemy tej kwoty wpisać w treści uchwały, 

żeby ona nie była tylko w uzasadnieniu, ale w treści uchwały, bo skoro w podjętej wcześniej uchwale 

druk 432a mogliśmy wpisać pomocy rzeczowej o wartości do 85 000, to ja bym w wnioskował, aby 

taką kwotę określić również w tej uchwale. Także są dwa wnioski o zmianę zapisu treści paragrafu 

pierwszego, poprzez dodanie po słowie Rzeczpospolitej Polskiej, wyrazy w szczególności, natomiast  

w którymś miejscu wnioskuję o wpisanie tej kwoty do 100 tys. zł. 

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

Szanowni Państwo odnosząc się do pierwszego wniosku Pana Radnego chciałam zwrócić uwagę na 

treść ustępu 4 artykułu 12, który mówi o tym, że ta pomoc ma być udzielana w zakresie, o którym mowa 

w artykule 1 ustęp 1, czyli właśnie, który jest określony dla Wojewody to ograniczenie, o którym mowa 

w naszej uchwale. Mógł Pan spojrzeć na to. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: To jaki sens ma ten ustęp 5? 

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

Taki, że możemy nie udzielić zgody na wszystkie zakresy, możemy sobie z tego zakresu wybrać na 

przykład 2 lub 3. 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Wybraliśmy cały zakres ustawy, w jakim możemy 

udzielić pomocy ponieważ nie wiemy, co nam będzie potrzebne.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli, znaczy nie doczytałem do końca, być może jeżeli 

Pani tak twierdzi, że tak jest, że się odwołuje do ustępu 1.  

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

Tak jest określane. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli to co jest wpisane dla Pana Wojewody ustępuje 

pierwszy wniosek, występuje drugi.  

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

To znaczy, tak myślę, że to, że nie wpisaliśmy kwoty tej górnej granicy wynika z faktu, że na chwilę 

obecną trudno przewiedzieć na jaką skalę się mamy nastawiać w tym momencie, w tej chwili mamy 

blisko 700 osób, nie wiemy ile tak naprawdę będziemy mieli uchodźców za tydzień lub dwa na miejscu, 

takie ograniczenie będzie powodowało to, że tak naprawdę będziemy musieli albo zwołać sesje 

nadzwyczajną, albo będziemy próbowali w zakresie realizacji obowiązków, które tutaj sobie ustalamy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nawet jeżeli byłaby zapisana ta kwota i my jej nie 

wykorzystamy, to przecież nic się nie stanie. 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Ale ona zostanie w budżecie, bo to są pieniądze, które 

są w budżecie.  
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale właśnie chodzi o to, że uważam, że powinna być zapisana 

ta kwota. I tutaj jest podane, że ona może stanowić do 100 tys. zł., czyli my przeznaczamy do  

100 tys. zł. Więc zapis jest uzasadniony. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Nie no, może ja się odniosę, bo Proszę Państwa, no 

przecież wielokrotnie spotykamy się i zmieniamy zapisy różnych uchwał. Uważam, że jeżeli wpiszemy 

jakąś kwotę to jak będzie potrzeba zwiększenia to na pewno nie będzie z dnia na dzień.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Oczywiście. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Możemy się spotkać i zrobić zmianę tej uchwały, bo 

proszę Państwa tu mamy następną uchwałę, druk nr 440, która również zgodnie z tą ustawą, o której 

była mowa, Rada upoważnia Zarząd do przesuwania pewnych środków w planie dochodów i wydatków 

w budżecie, właśnie w tym celu. Więc jakby to ma jakiś związek i tamta uchwała pierwsza i ta uchwała, 

nad którą teraz dyskutujemy i kolejna uchwała, która jest jako następna w porządku, więc wydaje mi 

się, że kwotę powinniśmy wpisać. 

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

Ten zapis ustawowy mówi o tym, że organ stanowiący ma uprawnienia do ustalenia zakresu tej pomocy. 

Nie ma tu ani słowa o tym, że może ją ograniczać do jakiejś kwoty. Zakres to jest to, o czym mówiliśmy 

przed chwilką, czyli te 5 punktów jest zakresem pomocy udzielania obywatelom Ukrainy. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: To w takim razie ja zadam następne pytanie. Proszę 

popatrzeć na ustęp 4, z własnej inicjatywy organ stanowiący, czyli Rada Powiatu i w zakresie 

posiadanych środków. To jest moje pytanie, ile posiadamy w budżecie na ten cel środków?  

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Na tą chwilę, chcemy zabezpieczyć właśnie te  

100 tys. zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: To wpiszmy to w uchwale. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Jest uchwała w sprawie zakresu, a nie przeznaczenia 

kwoty.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa, wcześniejsza uchwała o pomocy 

samorządu dla powiatu Nadvirnańskiego. Ustawa nie mówi o pewnych kwotach też, to organ 

stanowiący decyduje o kwotach, a nie ustawodawca. Ustawodawca mówi, że w zakresie posiadanych 

środków, może zapewnić pomoc i teraz naszą rolą jest to określić. Jak Pan Starosta powie nam, że 

spokojnie możemy wydać pół miliona na ten cel, to  wpiszmy do 500 tys. zł. i ja też zagłosuję na tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Joachim Kosz: Ja mam taką propozycję, właściwie wniosek, aby w uzasadnieniu 

wykreślić ostanie zdanie, mówiące, że szacuje się na realizacje wyżej wymienionych zadań kwotę  

100 tys. zł., ponieważ zdanie wcześniej mówi, że pomoc określona  w uchwale będzie realizowana  

w ramach środków zabezpieczonych w budżecie i zależności od możliwości finansowych. Jeżeli te 

ostanie zdanie byśmy skreślili, więc kwota, o którą się teraz jak gdyby handryczymy, no nie ma sensu 

o tym więcej mówić, a możliwości będą, bo to stanowi następna uchwała, o której Radny Mirek mówił, 

o możliwości działań Zarządu w zakresie przesuwania, czy dodawania, czy odejmowania kwot. Ja, 

wniosek mam taki, żeby to zdanie ostanie wykreślić mówiące o kwocie. Bo to jest z budżetu, to jest 

nasze, to nie są znaczone.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Przepraszam, ale muszę sięgnąć do naszego statutu,  

a statut mówi co powinna zawierać uchwała. Uchwała powinna zawierać podstawę, organ stanowiący 

mamy Radę Powiatu, podstawy w sprawie też mamy, podstawę prawną no i jakby rozstrzygnięcie 

formalno-prawne oraz skutki finansowe. Proszę Państwa, skutki finansowe. No więc skoro my tutaj nic 

nie wpiszemy, to uważam, że ten wniosek może być uznany, że jest opatrzony pewną wadą, czyli 

narusza zapisy naszego statutu. Nie wiem, dlaczego Państwo się upieracie, żeby wpisać taką kwotę, nie 

naruszmy zapisu statutu, wpisujemy daną kwotę będzie trzeba więcej, podniesiemy rękę za więcej. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Z tym, że będziemy musieli wrócić do uchwały, którą żeśmy 

już podjęli. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Nie, tam jest wpisana kwota. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale teraz ja mam jeszcze takie pytanie. Ja uważam, że jednak 

ta kwota powinna być wpisana, bo musi być jakieś ograniczenie, bo to będzie worek bez dna. Ile tych 

osób mamy jako Powiat. My mówimy o tych siedmiuset osobach wszystkich, które przyjechały do 

naszego Powiatu? Czy mówimy o osobach, które mamy, 12 osób w szkole, w Głogówku, do których 

my się osób odnosimy? 40 zł . daje Państwo, no raczej  Pani Skarbnik mówi, że jeszcze nie ma tych 

pieniędzy, ale powiedzmy, że te 40 zł będzie. Skąd my bierzemy catering za 35 zł, bo ja się tak 

zastanawiam, czy dla tych 12 osób, czy by nie było takiej możliwości, aby w Głogówku w domu dziecka, 

gdzie gotują obiady, gotowali ich więcej? Przecież jest to wyjątkowa sytuacja, to nie jest jakaś sytuacja, 

która będzie cały czas. Przy rodzinie 4 osobowej wychodzi 140 zł. na posiłki. Ja uważam, że można 

zaoszczędzić na tym. Oczywiście, uważam że pomóc trzeba, tylko czy na to nas stać, bo tu dajemy  

85 tys., tu 100 tys. I teraz w zasadzie komu pomagamy? Tym siedmiuset osobom, czy tym dwunastu? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Po pierwsze w domu dziecka nie są gotowane obiady. 

Głos zabrał Wiceburmistrz, Pan Janusz Siano: Jest catering.  

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: A więc, jak gdyby gotowanie obiadów dla tej grupy 

przebywającej w Zespole Szkół odpada. W Zespole Szkół w Głogówku nie ma warunków, żeby sami 

mogli gotować, na dwanaście osób. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Słyszałem, że tam jest kuchnia. 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Ale to nie jest taka normalna kuchnia. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: To jest tam gdzie były warsztaty. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale wczoraj ktoś mówił, że jest tam kuchnia.  

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Jest kuchnia taka, w której po prostu są sztućce, 

talerze itd., a nie ma iluś tam kuchenek.  

Głos zabrał Wiceburmistrz, Pan Janusz Siano: To jest dobra cena, za pełne wyżywienie całodniowe, bo 

to jest obiad, śniadanie, kolacja za 35 zł. z dobrej restauracji, renomowanej. To uważam, że to jest bardzo 

dobre rozwiązanie.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie no, ja nie mówię, że to jest problem. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi Radnego 

Kolbka. No troszkę złośliwości w wywodzie było, powołując się na ośmiorniczki, a ja powiem, że to 

jest więcej niż miska ryżu, to co oni dostają.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze Panie Radny. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa, jeszcze wracając do sprawy. Myślę, 

że jak będzie potrzeba to Zarząd złoży nam informację ile, na co, w jakim zakresie ta pomoc została już 

udzielona i jakie są jeszcze potrzeby. I myślę, że nikt tutaj na tej sali, nie będzie przeciwny takiemu 

zwiększeniu, oczywiście jeżeli będą to co mówi ust. 4  w zakresie posiadanych środków finansowych. 

Dlatego ja podtrzymuje ten wniosek i proszę o poddanie go przegłosowaniu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ja odniosę się, szanowni Radni do wypowiedzi Pana Radnego 

Kolbka, dotyczące domu dziecka. Dom dziecka został wyłączony, spod naszej jurysdykcji, właśnie 

przez Wojewodę. Tam nie możemy żadnego dziecka, czy matki z dzieckiem umieścić. Ten budynek 

jest, w tym momencie zastrzeżony przez naszego Opolskiego Wojewodę. I tylko wchodzi w grę 

sierociniec. Być może ma w planach wprowadzenie dzieci w ilości do 40 i umieszczenie ich właśnie  

w tym budynku.  
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Radny, argument jest prosty. Pan tutaj sam powiedział, 

że jeżeli przyjechałaby grupa uchodźców z Ukrainy z sierocińca, na przykład to musi być gotowy taki 

duży obiekt, gdzie będzie więcej osób do przyjęcia. Więc, ja uważam, że to jest uzasadnione, bo nikt 

nie będzie nagle tych osób przeprowadzał i w tej chwili, myślę, że dla wszystkich, którzy do nas 

przybyli, zabezpieczone są noclegi i te warunki, żeby mogli godnie żyć. Więc ja nie rozumiem tutaj co 

ma do tego Wojewoda. No uważam, że to jest chyba logiczne. No wtedy, gdy przyjedzie 30 osób na 

przykład, to tam jest na tyle miejsca. Zresztą w Głogówku jeszcze są Franciszkanie, którzy też przyjęli 

kilka osób. No, więc nie wiem o co tu chodzi w tym wszystkim. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Panie Dariuszu, do środy ubiegłego tygodnia była zgoda 

Wojewody na umieszczenie 30 uchodźców z Ukrainy, matek z dziećmi. Miały od czwartku być  

w budynku domu dziecka. W środę o godzinie 12:00 popołudniu dowiedziałem się, że jest kategoryczny 

zakaz, wprowadzony przez Wojewodę. Ja zostałem postawiony z ręką w nocniku, brzydko powiem. Ci 

ludzie byli na walizkach. Ja musiałem na szybko dla tych ludzi organizować obiekty zastępcze, takim 

obiektem był Zespół Szkół w Głogówku, gdzie znalazło miejsce 12 osób. Znalazłem mieszkanie 

prywatne. Przez tydzień osoby z domu dziecka zasuwały, szykując pomieszczenie w domu dziecka dla 

tych uchodźców. W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że budynek jest wyłączony spod kurateli 

Starostwa Powiatowego, jest zabezpieczony przez Wojewodę dla uchodźców. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Od kogo się dowiedzieliście? 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Od Wojewody, w ostatniej chwili.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale Wojewoda do środy zgadzał się ? 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Było pismo, że zgadza się. I nagle zostaliśmy postawieni pod 

ścianą. Ja musiałem organizować. Chciałem podziękować Pani Sekretarz przede wszystkim, Panu 

Wicestaroście. Zostaliśmy postawieni pod ścianą. Ci ludzie wyjechali z Iwano- Frankowska i ja miałem 

zawrócić autokar z proboszczem? Proboszcz był cały czas na linii ze mną, polski ksiądz.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Radny, jako osoba głęboko wierząca, taki działacz, 

naprawdę zawsze zrobi tutaj to co trzeba. Nie mówiąc o tym, że jak Panie Radny, przyszli by tutaj 

Rosjanie, Pan też ich przywita. Pomnikiem, którym Pan ma  w domu. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przerwał dyskusję. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Powtarzam to zasadnicze pytanie, będzie jakaś kwota 100, 150 

tysięcy, nieważne już jaka kwota będzie, w moim mniemaniu. Ale czy, dajmy na to, ta kwota 100, czy 

150 tysięcy to jest na te 12 osób, czy w zależności ile będzie potrzeb?  

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Obecnie nie udzielamy takiej bezpośredniej z tej 

ustawy pomocy. Bo nie jest uchwała podjęta, jeżeli uchwała będzie podjęta, to będzie udzielana tak, jak 

będzie potrzeba. My też mamy w Wieszczynie osoby, które były w domu dziecka, zostały tam 

przetransportowane, przez te warunki. Też się nimi opiekujemy, będzie potrzeba, żeby im coś kupić, no 

to zostanie to zakupione. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie do Pana Starosty albo do Pana 

Starosty Siano. Czy my gwarantujemy bezpłatny przejazd uchodźcom, na naszym terenie Powiatu. Bo 

wiemy dokładnie z informacji, ze spotkania w Głubczycach, że tam chętnie starostowie, czy zarządcy 

nie chcieli się zgodzić na bezpłatny przejazd uchodźców. Ale jakoś myślę, że Pan Starosta miał swój 

dar przekonywania, że taka jednomyślność powstała. My z tej strony rozumiem potwierdzamy, że 

bezpłatnie, każdy jeden uchodźca na naszym terenie będzie do jakiegoś czasu jeździł bezpłatnie, tak?   

Głos zabrał Wiceburmistrz, Pan Janusz Siano: Więc, było walne spotkanie członków Związku 

Powiatowo-Gminnego wczoraj i podjęliśmy uchwałę w tej sprawie, o którą Pan pyta. Od dzisiaj, czyli 

od 25 marca do końca kwietnia, wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy do nas ze względu na wojnę 

musieli przybyć mogą korzystać z komunikacji zbiorowej w sposób nieograniczony za darmo. 
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Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: To dziękuję Panu bardzo za ten temat. A jeszcze Panie 

Przewodniczący, ja już skończę. Uważam, że ta uchwała jednak jest dobrze sporządzona, że ta furtka 

naprawdę będzie otwarta, jeżeli na przykład będzie 100 tys. i 2 zł. to nie będziemy musieli rozstrzygać 

tego w najbliższym czasie i będzie ta pomoc, być może raz po raz, z godziny na godzinę potrzebna,  

w jakiś  zakupach. No różne sytuacje występują i myślę, że akurat ta uchwała w tym zakresie jest dobrze 

sporządzona. Chociaż mówię, Radny Kolbek ma inne zdanie, Radny Czupkiewicz. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli naruszamy zapis statutu. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Jeżeli będzie naruszony statut, w tym zakresie co przekazywał 

nam Radny Czupkiewicz to odpowiedni nadzór ze strony Wojewody tą sprawę się zajmie.  

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

Szanowni Państwo, tutaj Pan Radny zaznacza, że skutki finansowe mają być w uchwale, to nie jest tak. 

Te skutki finansowe mają być elementem uzasadnienia, nie samej treści uchwały. Dziękuję. 

Głos zabrał Przewodniczący, Pan Józef Janeczko: Czy Pan Radny Czpkiewicz podtrzymuje swój 

wniosek? 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Tak, podtrzymuje.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja jeszcze mam takie pytanie Panie Starosto. Proszę 

powiedzieć, czy faktycznie jest ta różnica, że w Wieszczynie 60 zł. dostają na utrzymanie uchodźców, 

a  w Głogówku 40 zł?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Z tego co wiem, tak jest. Chodzi o to, że to jest 

schronisko o standardzie hotelu i tam jest taka możliwość rozliczenia 60 zł.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale to jest od Wojewody, od Rządu te 60 zł, a tu 40 zł, tak? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. To są niższego standardu miejsca i one tylko taką 

kwotą dysponują. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:58:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: 

1. Alicja Zawiślak 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wcześniej była grupa, która przyjechała do nas i mieszkała  

w hotelu, czy to prawda? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Prawda. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale, w którym hotelu? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: W Oazie.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No i co teraz, dalej tam przebywają? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A dlaczego? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ponieważ się okazało, że kwota spadła. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli na początku była jakaś inna kwota? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Po 120 zł. było na początku. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I teraz znaleźliście miejsca tam u nas, tak? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To było dla tych 12 osób? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, ja chciałam powiedzieć, że oczywiście jestem za tym, 

żeby pomagać, bo trzeba pomóc tym osobom i nie ma o czym mówić, ale żeby to jednak było zapisane, 

bo wiecie to może być tak, jakaś dyscyplina finansowa przecież nas obowiązuje.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Może ja sformułuje swój wniosek. Paragraf 1 ust. 2 

otrzymał brzmienie, zakres wykonywania pomocy w zakresie określonym w ust. 1, uzależniony jest od 

posiadania środków finansowych na ten cel, których wysokość ustala się na 100 tys. zł. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tylko tam jest masło, maślane. Tam jest 2 razy to 

samo słowo w tym zdaniu. Zakres zależy od zakresu, także to nie. Musi być przeformułowanie tego 

jednego słowa. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja nie mówię o zakresie, tylko o wysokości kwoty, 

której wysokość ustala się na 100 tys. zł.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: A początek. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Okres wykonywania pomocy w zakresie określonym 

w ust. 1, uzależniony jest od posiadania środków finansowych na ten cel, których wysokość ustala się 

na 100 tys. zł. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Okres? 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Którym wysokość. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ale w pierwszym  jest okres. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Acha, to dobrze. 

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

Nie, panie Mirku ja bym proponowała to do ustalenia  w ustępie 3, bo tutaj robi się straszne zamieszanie. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Może tak, Panie Przewodniczący może przegłosujmy, 

czy Rada jest za wpisaniem kwoty 100 tys. zł. do uchwały, jeśli Rada będzie za, to podyskutujemy,  

w którym miejscu to wpisać, a jeżeli Rada nie będzie za tym to bez sensu dyskutować. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Pani Sekretarz można prosić o sformułowanie tego wniosku, 

który został przekazany i który będziemy teraz głosować.   

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Wniosek w sprawie wprowadzenia kwoty 100 tys. zł. 

do projektu uchwały, albo treści uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Tylko, żeby się później nie okazało, że to jest uchwała 

w sprawie określenia zakresu pomocy, a ze względu na kwotę, żeby nie zostało w ogóle przez 

Wojewodę odrzucone.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Nie, no przecież będziemy głosować. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wniosek Radnego Mirosława 

Czupkiewicza o wprowadzenie kwoty 100 tyś. zł. do treści uchwały. 
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Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Mirosława Czupkiewicza o wprowadzenie 

kwoty 100 tys. zł, do treści uchwały. (15:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (4): 

Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski 

• PRZECIW (6): 

Joachim Kosz, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, 

Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(4): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (druk 439). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy (druk 439) (15:11:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, 

Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(4): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 440) (15:11:00) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały. 

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

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli ja rozumiem Pani Skarbnik, że tak naprawdę 

Zarząd będzie mógł dokonywać dowolnych zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na te 

potrzeby, których wysokości nie określiliśmy. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Dokładnie tak. 

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

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy (druk 440). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku 

do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego w celu 

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 440) (15:14:00) 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70079
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Wyniki imienne: 

• ZA (9): 

Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Janusz Siano, Józef 

Janeczko, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak 

• BRAK GŁOSU(4): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko ogłosił przerwę w obradach. 

23. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 

rok. (15:24:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o głos Sekretarz Powiatu, Panią Agnieszkę 

Zagórską.  

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Podczas tworzenia porządku obrad, po prostu punkt 

dotyczący przyjęcia sprawozdania rodzinnej pieczy, został z poprzedniego miesiąca, czego nie 

zauważyliśmy. W związku z tym bardzo prosimy o przegłosowanie tej zmiany. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie zmianę nazwy punktu.  

Głosowanie w sprawie zmiany nazwy punktu na ,,Przyjęcie sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2021 r., oraz przedstawienie wykazu 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej". (15:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Magdalena 

Sobczak, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(4): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2021 r., oraz 

wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku za 2021 r., oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej (15:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, 

Józef Janeczko, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Ewelina Langfort, 

Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70084
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• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(4): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

24. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej za 202a r. (15:28:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o głos Przewodniczącą Komisji, Panią Joannę 

Korzeniowską.  

Głos zabrała Radna, Pani Joanna Korzeniowska: W 2021 r. komisja pracowała w 12 osobowym 

składzie, w okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń. Na posiedzeniach Komisja omawiała  

i opiniowała projekty uchwał, przyjmowała sprawozdania jednostek, które są w jurysdykcji Starostwa 

Powiatowego, a całe sprawozdanie zostało dołączone do dzisiejszego porządku obrad sesji. Komisja 

przyjęła jednogłośnie przedmiotowe sprawozdanie.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 202a r. (15:30:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Dragomir 

Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard 

Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(4): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

25. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargi na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. (15:30:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargi na Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. (15:30:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, 

Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef 

Meleszko, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(4): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70088
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70090


str. 28 
 

26. Wnioski i oświadczenia Radnych. (15:31:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (15:33:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12 

Sesję opuścili radni: 

1. Joanna Korzeniowska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Opolu dotyczące budowy przejść dla pieszych w obrębie Parku Handlowego  

w Lubrzy.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady, Pan Józef Meleszko odczytał pismo Wojewody Opolskiego dot. 

nieprawidłowości w PCPR w Prudniku. 

Ponadto Wiceprzewodniczący Rady, Pan Antoni Sokołowski odczytał pismo PKP Polskie Linie 

Kolejowe dot. utworzenia przystanków kolejowych w miejscowościach Lubrza i Moszczanka.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ta odpowiedź jest błędna, bo nam nie o tą linie 

kolejową chodziło. Chodziło nam o linię z Prudnika do Głogówka i dalej, a oni odpisali o Gogolinie. 

Zostanie to sprostowane. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Chciałem poinformować, że kolejna sesja 

odbędzie się 29 kwietnia br. tj. ostatni piątek miesiąca o godzinie 13:00. Już z takim wyprzedzeniem 

informuję  o odbyciu sesji, aby Państwo mogli sobie ten czas wygospodarować, żeby nie było sytuacji, 

że w trakcje sesji wiele osób ubywa. 

Druga informacja, którą chciałbym przekazać, to do 30 marca musi się odbyć rada społeczna w szpitalu 

w Białej. Informacja została przekazana przez Wydział Oświaty i Zdrowia i materiały dotarły, jest to 

bardzo istotne, dlatego bym prosił, żebyście Państwo przybyli na posiedzenie. W okresie między 

sesyjnym Pan Radny Kolbek złożył wnioski, na które udzielono odpowiedzi w terminie. Również takie 

wnioski złożył Pan Meleszko, które dotyczyły: nauki języka polskiego w związku z uchodźcami, drogi 

Szybowice-Wierzbiec i wycinki drzew. Odpowiedzi zostaną udzielone do dnia 7 kwietnia br.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto, czy Pan będzie mógł odpowiedzieć na te 

pytania, które zadałem do Pana sprawozdania. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Dobrze, ja chciałem w tej chwili coś innego 

powiedzieć. A zatem Panie Przewodniczący, chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu 

Radnym, którzy dali radę w napiętych kalendarzach uczestniczyć w pogrzebie mojej mamy, to dla mnie 

bardzo ważne. Wiem, że nie wszyscy mieli taką możliwość, ale byli ze mną myślami, za to również 

bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również Panu Radnemu Kolbkowi za kondolencje złożone 

telefonicznie, Panu Przewodniczącemu za te złożone osobiście i wszystkim Państwu, naprawdę 

doceniam to, że wszyscy, którzy mogli uczestniczyli i to było dla mnie bardzo cenne i będę o tym 

pamiętał, także jeszcze raz bardzo dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja chciałem wiedzieć, kto był przeciw temu, żeby przekazać 

tą działkę w Głogówku? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: A to nie pamiętam. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale to macie w głosowaniu tak? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I jeszcze chciałem zapytać, o to drzewo w Kazimierzu, czy 

tam sprawa się jakaś toczy?  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=70092
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tam już kolejne drzewa zostały wycięte. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I też tak bezprawnie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. To jest zgłoszone do prokuratury, w sumie pięć 

dębów jest wyciętych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A w którym to miejscu, można wiedzieć? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie byłem tam na miejscu osobiście, ale tam 

znakujemy, informujemy, straszymy. Natomiast dokładnie, w którym to jest miejscu to nie umiem 

zlokalizować. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jeszcze jeżeli chodzi o ambulans, ten który będzie zakupiony, 

to będzie zakupiony na Starostwo, czy na PCM? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Z  tego co się orientuję to przez PCM, a pieniądze 

przekazuje Zarząd Województwa Opolskiego. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja bym miał prośbę do członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, żeby zostali po zakończeniu sesji, musimy podjąć decyzję co do dalszego 

rozpatrywania skargi. 

W związku z brakiem wniosków i oświadczeń Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad. 

27. Zamknięcie LIV Sesji Rady Powiatu w Prudniku (15:53:00 

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