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Protokół Nr LV/2022 

z posiedzenia LV sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 28 kwietnia 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 2022-04-28 o godz. 12:12:07, a zakończono o godz. 14:16:05 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. Joanna Korzeniowska 

4. Joachim Kosz 

5. Ryszard Kwiatkowski 

6. Józef Meleszko 

7. Radosław Roszkowski 

8. Dragomir Rudy 

9. Janusz Siano 

10. Antoni Sokołowski 

11. Magdalena Sobczak 

12. Judyta Walocha 

13. Bożena Wróblewska 

14. Alicja Zawiślak 

15. Kazimierz Bodaszewski 

16. Ewelina Langfort 

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

Nastąpiła zmiana quorum (12:12:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dariusz Kolbek 

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

obecnych na niej Radnych, Panów Starostów i zaproszonych gości. 

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

3. Przedstawienie porządku obrad. (12:13:00) 

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

w Prudniku o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji poprzez: wprowadzenie autokorekt 

projektów uchwał w sprawie: 1) zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk nr 444a); 2) 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 445a); wprowadzenie 

punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie: 1) rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 447); powierzenia Gminie 

Głogówek prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 448); powierzenia 

Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 449).  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72905
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72906
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72907
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie przedstawione zmiany. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 444a) (12:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, 

Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, 

Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 445a) (12:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, 

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

Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena 

Sobczak, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 447) 

w punkcie 13-pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (12:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef 

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

Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głogówek 

prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 448) w punkcie 14-

pozostałe punkty ulegną przesunięciu (12:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, 

Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski 
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Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biała 

prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 449) w punkcie  

15-pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (12:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, 

Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Radosław 

Roszkowski, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, 

Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (12:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, 

Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Antoni 

Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, 

Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 25 marca 2022 r. (12:24:00) 

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 marca 2022 r. (12:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, 

Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena 

Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (12:24:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie między-sesyjnym  

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (12:44:00) 

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

międzysesyjnym. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:04:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72919
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72921
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72928
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Sesję opuścili radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Alicja Zawiślak 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Podjęliśmy uchwałę o pomocy dla Nadwórnej, ta pomoc 

dotarła na miejsce, chciałbym dowiedzieć się konkretnie co zostało zakupione? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Kto wystąpił o dofinansowanie Festiwalu Piosenki 

Powstańczej i kiedy? Następnie mam pytanie dot. "Polskiego Ładu". Pan Wicestarosta powiedział, że 

powinniśmy się przyzwyczaić do myśli, że z Polskiego Ładu nic nie zrobimy. Czy to właśnie chodzi o 

to, że trzeba będzie wydatkować 9 mln. zł. aby wykonać niecały kilometr drogi. Jeżeli chodzi o drzewa, 

to było ich bardzo dużo wycinanych, czy jest jakaś kwota, która wpływa do naszego budżetu z tego 

tytułu i w jakiej wysokości? Następna sprawa dot. Rolnika Biedrzychowice. Co to była za wycieczka 

krajoznawcza? Rozumiem, że była to wycieczka dla członków klubu? Jeszcze coś Pan Starosta 

wspomniał o Ekstraklasie, chciałbym żeby Pan wyjaśnił tą sprawę. Ulica Jagiellońska, rozumiem, że 

chodzi o nasz budynek, sprawa dotyczyła instalacji elektrycznej. 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę Prudnickiego o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, to jest nasz budynek. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A dlaczego właśnie co do instalacji elektrycznej byliście 

Państwo na nie? Mam jeszcze pytanie, na które nie odpowiedział mi Pan na ostatniej Sesji. Zapytam 

Członka Zarządu, Radnego, kolegę Dragomira Rudego, dlaczego był przeciw zwróceniu działki Gminie 

Głogówek, na której Gmina Głogówek chce postawić przedszkole czy żłobek? Dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Już Pan Radny Kwiatkowski zapytał, co zostało zakupione, 

czy kwota została już w pełni wykorzystana? Odnośnie tematu Wydziału Komunikacji, iż zostanie 

nabyty program informatyczny, czy chodzi o to, że mieszkańcy będą mogli zapisywać się elektronicznie 

do kolejki. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To jest aktualizacja tego, co było 

zawieszone, teraz przywracamy, ale wymaga to odnowienia licencji, aktualizacji. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Rozumiem, dlatego pytam, bo wiem, że takie zapisy do kolejki 

były. I jeszcze jedna sprawa, należy podziękować za wykonanie poboczy na drodze Szybowice - 

Niemysłowice, za wycinkę krzewów i drzew w kierunku Wierzbca. Ale też prośba taka, czekamy  

z utęsknieniem na uzupełnienie nawierzchni na drogach wskazanych w moich wnioskach. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Co prawda tak trochę wracamy do dawnego 

systemu, bo te pytania nie zawsze mają związek ze sprawozdaniem, ale oczywiście spróbuję 

odpowiedzieć. Może co zakupiono dla Nadwórnej to za chwilę powie Pani Sekretarz, która prowadziła 

to bezpośrednio. Ja wiem, że kupowaliśmy na przykład syreny alarmowe, które są potrzebne żeby 

ostrzegać ludność przed ewentualnymi nalotami, noktowizory również kupiliśmy, które mają służyć 

Obronie Cywilnej, która będzie patrolować, czy sabotażyści jakiś celów dla lotnictwa nie oznaczają. 

Kupiliśmy również generator prądu i jakieś drobne rzeczy jak nakolanniki, ale też masę aptecznych 

sprzętów, wyposażenia sanitarnego, wyposażenia medycznego, takiego drobnego, bardziej materiałów. 

To uzupełni później Pani Sekretarz. Kto wystąpił o dofinansowanie Festiwalu Piosenki Powstańczej?  

O ile pamiętam Muzeum Śląska Opolskiego wystąpiło z takim wnioskiem już dość dawno. Kiedy to 

było, to już nie pamiętam, ale prawdopodobnie ponad miesiąc temu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy można ten wniosek zobaczyć? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Przy sobie nie mam, ale można oczywiście. 

Co do Polskiego Ładu nie do końca wiem, co miał na myśli Pan Starosta Siano. No jest to zagrożenie, 
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że rzeczywiście te pieniądze, które jesienią, czy tam w tamtym roku wydawały się duże i pozwalające 

na realizację wielu zadań, dzisiaj przy tych cenach nie wystarczą i może się okazać, że faktycznie będzie 

trudno, szczególnie na drogach te zadania realizować. Jeszcze w budownictwie te ceny są ,,pół biedy”, 

są jeszcze w pobliżu naszych "sufitów myślowych", że tak powiem, tych szklanych, ale jeśli chodzi  

o drogi, są wielokrotne przebicia tego co planowaliśmy. To jest nierealne nawet, żeby za 9 mln. zł. 

kilometr drogi realizować. Postulowałbym, żeby ten program został nieco zmodyfikowany i te promesy, 

które otrzymaliśmy, były ważne kilka lat. Żeby trochę ostudzić nastroje, żeby firmy też wiedziały,  

że wcale nie teraz to musimy robić, żeby zaczęły walczyć o zlecenia, bo dzisiaj to one się raczej 

przebijają kto da więcej, a nie kto da mniej. To jest raczej odwrotny skutek do zamierzonego. Nie wiem 

czy Pan Starosta chciałby coś dorzucić? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ja miałem dokładnie to samo na myśli, przyzwyczajam się 

już do myśli, że my po prostu nie zrealizujemy tego zadania i obym się mylił i w trakcie postępowania 

przetargowego, bądź też w trakcie w ogóle procedowania, może zostaną wprowadzone jakieś korzystne 

zmiany na zasadzie takiej, że może będziemy mogli z części zadań zrezygnować albo ograniczyć 

realizację projektów, co by nam stworzyło w ogóle szansę przynajmniej części z tych projektów 

zrealizować. Wiem jakie są szacunki na te zadania, które przyjęliśmy i złożyliśmy do Polskiego Ładu, 

to co było, jest teraz razy dwa, więc mówiłem teraz na komisji, że w sumie bardzo cieszyliśmy się  

z tego, że otrzymaliśmy aż 15 mln. zł. Inne samorządy otrzymały mniej np. 2-3 miliony, ale 

paradoksalnie okaże się, że oni zrealizują swoje zadania, dlatego, że im będzie łatwiej dołożyć  

2-3 miliony i zrealizować te zadania malutkie, a nam dołożyć 15 mln. zł., to nie ma nawet żadnej 

możliwości budżetowej i tutaj myślę, że Pani Skarbnik też to potwierdzi. Nie ma takiej możliwości 

żebyśmy np. skredytowali 15 mln. zł. w tym projekcie. Dlatego Państwa też o tym informowałem, bo 

warto po prostu już o tym myśleć i się z tą myślą godzić, że może się okazać, że niestety nam się nie 

uda Polskiego Ładu zrealizować. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto ja tylko chciałbym dopytać, czy wykonanie 

remontu drogi Racławice Śląskie - Mochów jest zagrożone? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Rozumiem, że chodzi o drogę Racławice – 

Dzierżysławice. Jest zagrożone. Jest jak najbardziej, bo jest w tym pakiecie 15 mln. zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale ta droga miała być już wcześniej wykonana, nie  

z Polskiego Ładu. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ta droga podobnie jak inne 4 odcinki są w tym pakiecie. 

Jest to jeden przetarg podzielony na części, ale sytuacja jest taka, że jeżeli z tego przetargu wyjdzie nam 

np. 30 mln. zł., to żadnej z tych dróg, które w nim są, nie będziemy w stanie zrealizować, bo nie mamy 

takich środków finansowych po prostu.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Szkoda że nie możemy podzielić tego na 

cztery, czy pięć osobnych przetargów, bo mogłoby się zdarzyć, że jakąś drogę byśmy zmieścili. Ale 

dając to w pakiecie w jednym przetargu, nie możemy inaczej. Uważam, że się nie zmieścimy w kwocie, 

tak naprawdę to jest 9 mln. zł., za kilometr, więc 15 mln. zł. za 20 km, no to nie ma szans. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Kiedy wniosek o tą drogę w Racławicach był złożony? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To było też w pakiecie, jeden wniosek, 

jesienią. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Do Polskiego Ładu zgodnie z terminem. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Ja mam pytanie do tego. Skoro projekt był podzielony 

na dwa etapy, pierwszy został wykonany, a teraz mamy za mało pieniędzy żeby to skończyć, czy nie 

możemy podzielić tego etapu jeszcze na 2 albo na 3 etapy? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie. 
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To też by było jakieś rozwiązanie, ale nie 

możemy, to znaczy ja liczę że zostaną podjęte decyzje na najwyższych szczeblach, które uelastycznią 

ten program, bo albo nam pozwolą zmienić zakres wniosku, albo np. rozciągną to na ileś lat, po to żeby 

na spokojnie realizować, bo jak wszyscy wiedzą, w tym półroczu, w którego połowie jesteśmy, wszyscy 

muszą te przetargi rozstrzygnąć, a wszyscy są tak jakby pod ścianą i te ceny firmy wykorzystują. Faktem 

jest, że na przykład asfalt zdrożał prawdopodobnie ze 170 zł., za tonę na 370 zł., za tonę, tak słyszałem 

od Naczelnika Wydziału, więc rzeczywiście wykonawcy też mają pewne wyraźne powody żeby ceny 

podnosić, ale czy aż tak, to mam wątpliwości. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Wydaje mi się, że Wykonawcy się zabezpieczają, bo 

co innego podpisać umowę na miesiąc, a co innego na rok czasu. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, więc narzucają margines 

bezpieczeństwa ze 40% jeszcze, bo nie wiedzą co się wydarzy, jest ogromna niepewność, a wydawanie 

tych pieniędzy teraz na siłę moim zdaniem jest niegospodarnością, ponieważ trzeba powiedzieć taką 

rzecz, czy to by było gospodarne jak byśmy dzisiaj ten kilometr drogi zrobili za 9,5 mln. zł., mając  

4 z zewnątrz, dokładając 5,5 mln. zł., robimy kilometr, jak dla mnie to jest niegospodarność nawet jakby 

nas było na to stać. Więc poczekajmy do spokojniejszych czasów i wtedy te pieniądze uruchomimy. 

Tak uważam, ale to wymaga decyzji na górze. Tak mi się wydaje, jak Państwo myślicie to nie wiem. 

Mam to tak szczegółowo podzielone na co poszły te pieniądze dla Ukrainy. Mam rozpisane 65 tys. zł. 

między innymi na agregaty prądotwórcze, apteczki z wieszakami, nakolanniki żelowe, materiały 

jednorazowe, opatrunkowe, krótkofalówki, artykuły spożywcze różne, medyczne, kombinezon 

chemioodporny, artykuły medyczne, znowu sygnalizator dźwiękowy, syrena ręczna, artykuły medyczne 

i kamery termowizyjne. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Ile kombinezon kosztował? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Kombinezon chemioodporny z kosztami 

wysyłki 1109 zł. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Ale to nie była jedna sztuka, to był pakiet. 

po 20-40 sztuk. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Zostało około 20 000 zł., bo Pan Meleszko pytał, z tej puli, 

którą zarezerwowaliśmy. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Czy namówię Zarząd, żeby po raz wtórny udzielić takiej 

pomocy? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie wiemy do końca, co planuje Putin, ale 

myślę, że Zarząd będzie elastyczny i jak taka konieczność będzie, to oczywiście.  

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Na razie spełniliśmy te życzenia, które były.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jeżeli się przedłuży konflikt, wojna, to na 

pewno jakaś pomoc potrzebna będzie i wtedy będziemy również skłonni coś zgodnego z oczekiwaniami 

partnerów przygotować i wysłać. Tu dziękujemy firmie TaBet, która nam może nie za darmo, ale za 

koszty paliwa użyczyła transport. Musieliśmy się nawet upominać o fakturę, bo nie chcieli wystawić, 

ale też nie wypada ich naciągać, bo dwa busy pojechały pełne, to jednak jest jakiś koszt, więc zafakturują 

nas za paliwo, bardzo chętnie nam tutaj pomogli. W sumie tam już tych kursów kilka wysłaliśmy. Na 

razie strona ukraińska jest zadowolona, przyszły nawet podziękowania, które trafiły na ręce Pana 

Przewodniczącego. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to są z nich niewielkie wpływy, nie pamiętam już 

jakie to kwoty, nawet nie widzę tych kwot, ale kilkaset złotych chyba wpływa z tego tytułu, bo to jest 

też koszt wycinki, który jest niemały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Na co te pieniądze są przeznaczane? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: w miarę możliwości są przeznaczane  

w Wydziale Drogownictwa.  
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Pan Radny pytał również o Rolnika 

Biedrzychowice, o wycieczkę, oraz o Ekstraklase. Były to projekty związane jak dobrze pamiętam, 

właśnie z wycieczką dla młodych zawodniczek z "Rolnika", prawdopodobnie do Kotliny Kłodzkiej, nie 

pamiętam już. W tamtym roku to było realizowane i to jakieś nieduże kwoty a te dzieci gdzieś pojechały. 

Ekstraklasa z kolei to było wsparcie pobytu Klubu w Ekstraklasie kobiet, też w tamtym roku tam grały, 

bo to był cały rok ubiegły. Ul. Jagiellońska to jest nasz budynek, natomiast chodzi o instalację 

elektryczną, która jest użytkowana w części budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego. My już tam jakąś pomoc w tamtym roku i na początku tego roku przyznawali, było to 

ok. 15 000 zł., ale jak widać ciągle brakuje, ciągle są nowe potrzeby. Tym razem te potrzeby są na około 

70 000 zł. Nie chcemy spełniać, w końcu to instytucja Rządowa i nie mamy aż takich możliwości, żeby 

tam co chwila dokładać do interesu. Wyremontowaliśmy przecież te pomieszczenia, pomogliśmy 

również informatycznie z komputerami, nowe przyłącze energetyczne, ale tam są jeszcze potrzeby 

techniczne. Prawdopodobnie dużo taniej na razie zakupimy UPS, które zabezpieczą tą instalację  

w przypadku awarii, bo sama wymiana jest kosztowna, a niekoniecznie w tym momencie nas na nią 

stać. Co do Pana Dragomira Rudego to sam odpowie może za chwilę. Nie wiem czy zachce 

odpowiedzieć.  

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Odpowiem. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji, to 

chodziło właśnie o to, żeby można było internetowo rejestrować sobie miejsce. Czy Zarząd planuje 

dalszą pomoc dla Ukrainy, to odpowiedziałem na bieżąco. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Szanowny Przewodniczący, Szanowna Rado odniosę się do 

zapytania Radnego Kolbka. Tak zagłosowałem przeciw, bo mam do tego prawo. Dlaczego 

zagłosowałem przeciw? Dlatego, że nie podobał mi się żenujący ton pisma Włodarza Gminy Głogówek. 

Odniosłem to jako taki pilny nacisk na przekazanie tej działki. Ja nie jestem przeciwny absolutnie 

przedszkolu, powiem szczerze, super pomysł z tym przedszkolem. Nie wiem czy zostanie z resztą 

wybudowane, bo tak jak Starosta mówił pieniądze, które są z Polskiego Ładu są niewystarczające ani 

na drogi, ani nawet na przykład w Głogówku remont stadionu, czy właśnie to przedszkole. Tylko nie 

podobał mi się styl pisma, które zostało wystosowane do nas, do Zarządu i tyle w temacie, dziękuję. 

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

przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego 

za rok 2021 (druk nr 441) (13:10:00) 

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 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Powiatu Prudnickiego za rok 2021 (druk nr 441) (13:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Dariusz 

Kolbek, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72960
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 442) (13:12:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy ZOZ Biała otrzymał pomoc finansową od Zakładów 

Azotowych Kędzierzyn-Koźle i w jakiej wysokości? 

Głos zabrała Główna Księgowa ZOZ Biała, Pani Anna Porębska: Otrzymał w wysokości 130 tys. zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy to nastąpiło na wniosek ? Chciałbym wiedzieć kto pomógł, 

bo trzeba się cieszyć z sytuacji ZOZ i trzeba powiedzieć, dzięki komu tak jest. Czy Azoty same dały, 

czy wystąpiliście o to. 

Głos zabrała Główna Księgowa ZOZ Biała, Pani Anna Porębska: To Pan Dyrektor się tym zajmował, 

powiem szczerze, do mnie przyszła umowa do podpisania i rozliczenia tego wszystkiego więc osobowo, 

personalnie nie umiem powiedzieć kto wystąpił. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wydaje mi się, że to jest znacząca kwota i ta pomoc jest ważna. 

Chciałbym wiedzieć, kto właściwie wsparł. Jeśli można to proszę powiedzieć kto złożył wniosek, trzeba 

się pochwalić. 

Głos zabrała Główna Księgowa ZOZ Biała, Pani Anna Porębska: Na pewno się dowiem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jeśli chodzi o sprawozdanie, to bardzo się cieszę i chciałbym, 

żeby takie sprawozdanie również w PCM można było przedstawić, chociaż wiem, że są to inne szpitale. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:13:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Kazimierz Bodaszewski 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2021 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 442) (13:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, 

Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, 

Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 443) (13:15:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72964
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72966
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:15:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12 

Sesję opuścili radni: 

1. Radosław Roszkowski 

2. Ewelina Langfort 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Może to nie jest pytanie, ale chciałbym wrócić kilka lat 

do tyłu, do poprzedniej kadencji i Szanownych Radnych poinformować, że Komisja Edukacji była  

i rozmawiała z pracownikami tej poradni. Jakie były wnioski? Ja tylko sobie wynotowałem: krępujące 

badania dzieci, oczekiwanie na badania rodziców, rodzice z dziećmi siedzieli, ludzie chodzili, którzy 

tam nie powinni się znaleźć na korytarzach. I właśnie proszę żeby coś takiego zrobić. Ja się bardzo 

cieszę, że po kilku latach Poradnia będzie w innym miejscu i będzie spełniać swoją rolę ku zadowoleniu 

pracowników i rodziców. Tyle dziękuję. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:16:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Radosław Roszkowski 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 443) (13:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ryszard 

Kwiatkowski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Józef 

Meleszko, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(4): 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 444a) 

(13:17:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie wprowadzonej autokorekty. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do 

otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 1.178.561 zł. 

Zwiększono plan dochodów majątkowych: o kwotę 113.000 zł. w Rozdziale 63095 (rozliczenie 

projektu ze środków UE); o kwotę 630.000 zł. w Rozdziale 80195 (rozliczenie projektu ze środków 

UE). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 23.500 zł. w Rozdziale 60014 (wpływy z kar 

i odszkodowań); o kwotę 7.000 zł. w Rozdziale 63095 (rozliczenie projektu ze środków UE); o kwotę 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72968
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18.586 zł. w Rozdziale 71012 (wpływy z usług); o kwotę 91.801 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy 

z odsetek i różnych dochodów); o kwotę 4.674 zł. w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- 

dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 290.000 zł. w Rozdziale 80195 (dot. 

projektu ze środków UE). Po przeanalizowaniu planu dochodów, zmniejszono plan dochodów 

majątkowych o kwotę ogółem 1.136.319 zł., w tym: w Rozdziale 90095 zmniejszamy dochody o kwotę 

1.136.319 zł. (dot. projektu ze środków UE). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zwiększenia w Rozdziale 80195 o kwotę ogółem 345.016,28 zł., w tym: 1) dot. projektu z UE 

„Sportowa integracja- modernizacja infrastruktury sportowej SOSW w Prudniku” o kwotę  

323.016,28 zł.; 2) dot. wykonania dokumentacji dla zadania „Przebudowa budynku ZSR w Prudniku 

przy ul. Kościuszki 55" o kwotę 22.000 zł. Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych 

z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - kwota 23.500 zł.; 

na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 5.000 zł. (dotacja na dożynki); na wydatki bieżące 

w Rozdziale 75411 - kwota 15.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75702 - kwota 500.000 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 80195 - kwota 367.173,33 zł. (w tym na realizacje projektu ze środków 

UE – 362.499,33zł.); na wydatki bieżące w Rozdziale 85218 - kwota 51.801 zł. (obsługa PFRON). 

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ogółem 1.265.248,61 zł., w tym: przychody jednostek 

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 345.016,28 zł.; 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł.; przychody jednostek 

samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

o kwotę 420.232,33 zł. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:24:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: zauważyłem, że wzrosły wydatki na dożynki o 5000 zł., o 50%. 

Rozumiem, że to wniosek Pana Mirka Czupkiewicza został zrealizowany. Tylko czy te 5000 zł., to już 

jest wystarczająca kwota. 

Głos zabrała Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu: Mamy teraz razem 15 tys. zł., a dożynki będą 

dopiero w sierpniu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, bo powiem tak szczerze, że nie wiem w jaki sposób ta 

kwota została ustalona w wysokości 10 000 zł. Rozumiem, że Zarząd przedstawił tą kwotę na 

posiedzeniu Zarządu i uznał, że 10 000 zł., wystarczy. Ja nic nie mam przeciwko temu. 

Głos zabrała Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu: Najpierw była taka kwota. Planowaliśmy przez 

ileś lat po 8000 zł., na organizacje dożynek, później Zarząd zawnioskował, że jednak ceny rosną i będzie 

to 10 000 zł., i tym tokiem to byłby trzeci rok gdyby były środki w wysokości 10 000 zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pan Mirek Czupkiewicz zaakceptował tą kwotę, te  

5 tys. zł ? Uznał, że jest to wystarczająca podwyżka? Dlaczego takie pytanie zadaje, bo proszę Państwa 

zastanawiam się nad tym, jak ta kwota 10 000 zł. została ustalona? Została ustalona na Zarządzie, no bo 

przecież Zarząd najpierw tą kwotę musiał przedstawić. Dlatego zdziwiło mnie to, że wszyscy Radni, 

którzy wchodzą w skład Koalicji Rządzącej w tym Powiecie, a sensem tego jest ten Zarząd, zgodzili się 

na kwotę 10 000 zł. na początku i zdziwiło mnie to później, że Pan Mirek Czupkiewicz wystąpił o jej 
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zwiększenie, skoro najpierw Klub Radnych Pana Mirka Czupkiewicza wyraził zgodę na 10 tys. zł. 

Także dziękuję bardzo za tą podwyżkę, mam nadzieję, że ona nam wystarczy. Ceny rosną. 

Głos zabrała Radna, Pani Joanna Korzeniowska: Może ja się też wypowiem, ponieważ to będą Dożynki 

powiatowo-gminne, czyli część kosztów przechodzi na Gminę, część jest w Powiecie i też było 

głosowane najpierw, że będzie mniejsza kwota jeżeli chodzi na przykład o Prudnicki Ośrodek Kultury 

o zabezpieczenie środków, teraz ta kwota musiała być podniesiona. Ale robi się dożynki w takiej 

kwocie, w jakiej była ona ustalona i na jakie dożynki nas stać, takie dożynki robimy. Jeżeli będziemy 

mieć 10 tys. zł, to będą zrobione w kwocie 10 tyś. zł., jeżeli będzie 30 tyś. zł., będą zrobione za  

30 tyś. zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja myślę, że to będzie robione tak jak było, tylko że będzie 

większa kwota, ponieważ jest drożej, natomiast ja proszę Radnych, nie mam nic przeciwko temu 

zwiększeniu o 5 000 zł. Uważam, że nawet 10 000 zł., trzeba by jeszcze dołożyć, ale chodzi mi o ten 

sposób procedowania, no bo nie róbmy czegoś, jak coś się robi pod publiczkę. Wcześniej coś było 

ustalone i nagle Radny coś zauważył, to bardzo dobrze. 

Głos zabrała Radna, Pani Joanna Korzeniowska: Ale ceny wzrastają z miesiąca na miesiąc, nawet  

w ciągu tygodnia, naprawdę wzrastają. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No to dlatego być może zaokrąglimy kwotę do 20 tys. zł., 

przed dożynkami. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ale ta cena była z automatu, po 10 tyś. zł. od kilku lat.  

W ubiegłym roku nie było dożynek powiatowych i te 5 tys. zł to nie jest znacząca podwyżka. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Oczywiście, że nie. Dlatego się zastanawiam, dlaczego Radny 

na Zarządzie nie zauważył tego, że te 5 000 zł., trzeba dołożyć. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Akurat nie zauważyłem. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Myślę, że te 5 tys. zł., to jest naprawdę drobna 

sprawa. Cieszmy się tym, a może do momentu dożynek coś jeszcze będzie trzeba dołożyć.  

Głos zabrał Radny, Pan Joachim Kosz: Dożynki kosztują ok. 60-80 tys. zł. My mówimy o wsparciu,  

a nie o organizacji dożynek. 

W związku z brakiem 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 444a) (13:25:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, 

Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Józef Meleszko, 

Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

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

(druk nr 445a) (13:26:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie wprowadzonej autokorekty. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72971
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Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że zwiększono przychody budżetu w 2022 r. 

o kwotę ogółem 1.265.248,61 zł., w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 345.016,28 zł. 

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 nr 445a) (13:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Janusz 

Siano, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Ewelina 

Langfort, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. (druk nr 446) 

(13:27:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:27:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mnie tylko to niepokoi, że w zasadzie my spłacamy coś co 

zaciągnęliśmy wcześniej. Teraz spłacamy zaciągnięcie nowych kredytów no i niestety to będzie 

przechodzić na kolejne kadencje, jak oczywiście jeszcze będziemy, jak "przyjazny naród" nas nie 

zajmie, ale to jest właśnie takie niepokojące, bo to znaczy, że coś się złego dzieje, jeżeli my w ten sposób 

gospodarujemy. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w 2022 r. (druk nr 446) (13:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, 

Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard 

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

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72973
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• BRAK GŁOSU(2): 

Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 447) (13:28:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jakiej kontroli dotyczy projekt uchwały? 

Głos zabrała Radna, Pani Bożena Wróblewska: Kontrola dotyczyła transportu publicznego. 

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 nr 447) (13:29:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Joanna 

Korzeniowska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Józef 

Janeczko, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Ryszard 

Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

14. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głogówek prowadzenia zadań w zakresie 

pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 448) (13:30:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały, który został 

wprowadzony do porządku obrad. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 14 marca 2022 r. Wojewoda 

Opolski wydał decyzję dotyczącą wydania polecenia Staroście Powiatu Prudnickiemu zapewnienia 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowania 

i całodziennego wyżywienia; transportu do miejsc zakwaterowania; środków czystości i higieny 

osobistej oraz innych produktów w miejscach zakwaterowania. Na powyższy cel Wojewoda przekazuje 

Powiatowi środki finansowej, które są przeznaczone również dla Gminy Głogówek oraz Gminy Biała. 

W celu umożliwienia realizacji zadania przez Gminę niezbędne jest powierzenia zadania w części 

dotyczącej zapewnienia pomocy w miejscach zakwaterowania zbiorowego należących do zasobu 

Gminy. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie ukrywam, że podobnie jak inni 

Starostowie, Panie Przewodniczący, jesteśmy za takim rozwiązaniem, żeby jednak Gminy miały osobne 

umowy z Wojewodą, bo to tylko generuje nam masę problemów, użerania się na jakieś śmieszne kwoty 

czasami. Powiedziałbym, że na żenującym poziomie czasami sprawy. Jakbym Państwu pokazał niektóre 

pisma, które Gminy do nas, czy do Wojewody wysyłają, często upominając się o jakieś 200 zł., to jest 

naprawdę wstyd i dlatego naszym staraniem będziemy dążyć do tego, aby takie pisma też do Pana 

Wojewody wysyłać, żeby jednak wzorem Gminy Prudnik, pozostałe gminy też same rozliczały się  

z Panem Wojewodą. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72975
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72977
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To Gmina Prudnik sama się rozlicza?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Z jakiego powodu? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie wiemy z jakiego powodu, ale to dobrze 

właśnie, bo to jest czytelne wtedy. Mają schroniska dwa, tam jest duży obiekt, to są setki tysięcy złotych 

miesięcznie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy już dostaliście konkretnie jakieś pieniądze i nimi 

dysponujecie? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: 40 895 zł., taką kwotę dostaliśmy za okres od 

14 marca do 31 marca br. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli to na te dwie Gminy Biała i Głogówek.  

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I to jest w tamtych miejscach, co do tej pory? Schronisko, 

Harcówka też się liczy tam koło leśnika? 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: To jest pod Gminę, ale wszystko z naszej puli idzie. Później 

są problemy, pretensje, bo brakuje tak jak Starosta powiedział 200 złotych i nam się to odbija bokiem. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja się chciałem o tę kwotę zapytać, ale otrzymaliśmy 

odpowiedź. Czy te pieniądze starczą? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: To jest na wniosek. Składa się co tydzień 

wniosek do Wojewody i określa się jakie są potrzeby i na tej podstawie Wojewoda przysyła te pieniądze. 

My powinniśmy wprowadzić i rozdzielić ewentualnie do jakich jednostek. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: To są te środki 40 zł., na osobę. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: 40 zł., na osobę tylko, że to nie dla osób 

prywatnych, czyli właścicieli tylko dla jednostek z Gmin, tak jakby na mieniu gminnym. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Rozumiem, że 40 zł., Wojewoda zapłaci, a co trzeba 

więcej, to ewentualnie z tych pieniędzy, które byśmy uchwałą podjęli. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak, ewentualnie wtedy byśmy dokładali, gdyby 

były ekstra jakieś potrzeby. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dołożyliśmy już coś ekstra? 

Głos zabrał Radny, Pan Joachim Kosz: Nie. 

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

głosowanie projekt uchwały. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głogówek prowadzenia 

zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 448) (13:34:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, 

Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

15. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy (druk nr 449) (13:35:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:35:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Dragomir Rudy 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy 

tego samego zadania, co w przypadku Gminy Głogówek, tj. prowadzenia zadania w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy. Argumentacja jest tak sama.  

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy liczba tych co przybyli jest taka sama, czy się zwiększa 

lub zmniejsza? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Liczba jest codziennie podawana, a więc od 

liczby osób przebywających zależy kwota, jaką dana Gmina dostanie.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chodzi mi o to czy się zmniejszyła, bo słyszałem, że już trochę 

osób wyjeżdża.   

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Liczba osób zmienia się ba bieżąco. 

Codziennie mamy raportowanie o stanie ilości osób, jaka przebywa na naszym terytorium. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja rozumiem, tylko chciałem zapytać, czy ich liczba się 

zmniejsza czy zwiększa, bo słyszałam, że wyjeżdża dużo osób.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Wyjeżdżają. 

Głos zabrał Radny, Pan Joachim Kosz: Dużo to przesada, ale wyjeżdżają. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biała prowadzenia zadań 

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 449) (13:36:00) 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72979
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Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef 

Meleszko, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, 

Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(3): 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

16. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego 

S.A. w Prudniku za 2021 r. (13:36:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:38:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dragomir Rudy 

Nastąpiła zmiana quorum (13:40:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Kazimierz Bodaszewski 

Głosowanie w sprawie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 2021 r. (13:57:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Kazimierz 

Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, 

Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef 

Janeczko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

17. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021. (13:58:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto, mam pytanie związane nie do końca  

z Sanepidem, ale z budynkiem w którym on się mieści i był kiedyś urząd bezpieczeństwa. Kiedyś była 

mowa o tym, że wreszcie można by było to miejsce upamiętnić. Dlatego przy okazji informacji pytam, 

czy nie można by było jakiejś tablicy zamontować, przypominającej o tym. Uważam, że warto by było 

o zrobić, aby nie zapomnieć o tych ludziach którzy byli tam męczeni, bądź być może zginęli. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72981
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72985
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To jest akurat pomysł Pana Radnego 

Kwiatkowskiego, który wielokrotnie go ponawiał. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja wiem, że Pan by wolał, żeby to był Pan Kwiatkowski, ale 

ja tą sprawę poruszałem dużo wcześniej kilka razy. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Temat jest godny zainteresowania, 

natomiast też nakłada jakiegoś nakładu, pomysłu, znalezienia pieniędzy itd. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile taka tablica może kosztować? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jeżeli to ma być tablica oddająca powagę 

miejsca, no to myślę, że kilkanaście tysięcy złotych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No to chyba nie jest jakiś wydatek, który by w naszym budżecie 

powiatowym zaważył. Składam taki wniosek, żeby taką tablicę zamontować, jakby się znalazły 

pieniądze. Robi Pan tyle różnych projektów w ramach Euroregionu, więc chyba to nic nie przeszkadza, 

żeby w ramach tych pieniędzy taką tablicę wykonać i upamiętnić to miejsce.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Wiem, że jest Pan wielkim zwolennikiem 

tych projektów i mnie Pan za nie chwali, dlatego przyjmuję Pana propozycję do serca i ją rozważę. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Będzie to wspólny projekt. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Być może Radny będzie mógł dołożyć, bo Radny jak płaci za 

sprawy jakieś to ze swoich pieniędzy, a Starosta jak płaci to z pieniędzy powiatu. Panie Starosto to był 

żarcik, ale naprawdę proszę, jeżeli można, taki projekt przygotować,  ja sobie nic nie będę przypisywał. 

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

głosowanie przedmiotową informację. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021. (14:02:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, 

Janusz Siano, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Kazimierz 

Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, 

Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

18. Informacja o zadaniach realizowanych w 2021 r. przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w Prudniku. (14:02:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (14:02:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72988
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1. Ryszard Kwiatkowski 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowa informacja została szczegółowo omówiona na 

każdej z Komisji i otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Na ostatnich Komisjach jak już większość zapewne wie, została 

przeprowadzona dość szczegółowa analiza. Zostały przekazane myślę, że w 70-80% dane, które rzutują 

na obraz i na finanse PCM-u. Wiemy też, że Pan Prezes przekazał taką informację, że ma około 2,3 mln 

- mówię około, bo to może się zmienić, strat za ubiegły rok. I pytanie moje jest wobec tego następujące: 

Jaka kwota strat może doprowadzić do utraty płynności w PCM w Prudniku 4,5,6 mln. zł., czy 8-10 

mln. zł. i może doprowadzić na przykład do nietypowych "niebezpiecznych" dla naszego szpitala 

zdarzeń. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Prezesie, mam takie pytanie, może nie jest związane ze 

sprawozdaniem, ale jest Pan tu, więc chciałem to wykorzystać. Słyszałem o jakimś konflikcie, jeżeli 

chodzi o lekarzy, czego on dotyczy ? Spraw finansowych, płac, czy jakiś spraw organizacyjnych? Na 

jakie Pan liczy inwestycje Powiatu jeżeli chodzi o PCM. I przy okazji chcę się zapytać, gdzie to 

ogrodzenie się znajduje, bo nie ma go już dużo czasu, miało być zrobione, jakby nie było to jest jakiś 

zabytek. Czy ono w ogóle wróci, czy tam coś innego będzie i gdzie ono się znajduje w tej chwili? Proszę 

powiedzieć, czy były jakieś sprawy sądowe przeciwko PCM, jeśli chodzi o leczenie pacjentów, jakie są 

tego wyniki. No i jeszcze jedna sprawa, bo ma być podział szpitali na kategorie a, b, c, d. Do jakiej 

kategorii nasz szpital należy ? Pan coś mówił, ale jakiej by był kategorii i co to niesie za sobą, jakie 

konsekwencje? Dziękuję bardzo.  

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Rzeczywiście tutaj częściowo Pan Radny Meleszko 

odpowiedział już na pytanie, tu musiałaby być istotna kwota strat i zbieg jeszcze innych okoliczności, 

które by doprowadziły do upadłości Spółki. 

Głos zabrała Pani Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Nie chodziło o upadłość, tylko o płynność 

finansową. 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: No to są blisko dwie rzeczy, które mogą zagrażać, 

płynność finansowa może być bezpośrednią przyczyną upadłości. Musiałaby być to kwota blisko  

5-6 mln. zł., żeby do takiej sytuacji doszło. Szeregu pytań Pana Radnego Kolbka nie wiem czy dobrze 

zapamiętałem, ale odpowiem od tyłu jeżeli chodzi o ogrodzenie, jest ono przechowywane na podstawie 

umowy bezpłatnie, czy tam za symboliczną złotówkę o ile pamiętam na terenie firmy, która to 

ogrodzenie rozbierała, bo groziło zawaleniem w każdym momencie. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jaka to firma? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: To jest jedna z prudnickich firm, nie czuję się tu 

upoważniony żeby publicznie ogłaszać, ale mogę oczywiście Panu tą nazwę przekazać.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy ta firma będzie wykonywała naprawę? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Czy ta firma będzie wykonywała naprawę, tego nie 

wiemy, koszt szacowany rok temu odnowienia tego ogrodzenia według zaleceń konserwatora to jest 

800 000 zł. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To są zalecenia konserwatora, tak? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: To są zalecenia, to nie jest nakaz proszę pamiętać. 

Natomiast na taką inwestycje musimy mieć rzeczywiście w całości środki zewnętrzne.  

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: To ogrodzenie trzeba było ściągać? 
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Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Gdybyśmy nie ściągnęli zawaliło by się po prostu, 

ponieważ było całkowicie zrujnowane od strony parku, co było bardzo widoczne. Jeżeli chodzi o dotacje 

jakie spodziewamy się w tym roku lub jakie już mamy przyznane jest to 650 000 zł., w ramach jednego  

z projektów covidowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Kwota zostanie 

częściowo przeznaczona na remont, na przebudowę siedziby laboratorium, czyli ta, która była do tej 

pory do końca grudnia używana. I to jest kwota na przebudowę dawnego oddziału zakaźnego pod kątem 

przyszłego mini ZOL-u. Kolejną kwotę, którą jeszcze nie mam fizycznie, nie mam na papierze natomiast 

z wczorajszego telefonu od jednego z Dyrektorów Urzędu w Prudniku... 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Przepraszam, Pan mówił na ZOL te 650 tyś. zł.? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Mini ZOL w Prudniku, dodatkowe... 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek:  W Prudniku będzie Mini ZOL? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Określaliśmy to jako oddział opieki 

długoterminowej, ale najbardziej prawdopodobny jest mini ZOL, ponieważ na to jest największe 

zapotrzebowanie. W Głogówku proszę pamiętać, że jest kolejka średnio 30 oczekujących na przyjęcie. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek:  W którym miejscu będzie ten ZOL? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Dawny oddział zakaźny, obecnie tam się mieści 

ratownictwo i rehabilitacja. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Ile przewidujecie tam łóżek? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Około 20 łóżek.  

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Będzie to komercyjne czy na NFZ? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Na tyle opłacalne jest funkcjonowanie ZOL-u  

z pieniędzy NFZ-u, że oczywiście będzie to w ramach NFZ. Teraz inwestycja dotycząca ambulansu. 

Mam ustną informacje, że wczoraj Wojewoda podpisał i przekazał do Urzędu Marszałkowskiego do 

realizacji kwotę 350 000 - 400 000 zł. na dofinansowanie zakupu ambulansu i na ten cel te środki są 

przeznaczone. Kwota, która jest ciągle w zawieszeniu jeszcze, ale oczekuję na decyzję ze strony Urzędu 

Wojewódzkiego, Pana Wojewody to kwota 700 000 zł., która pozwoli na przygotowanie pomieszczeń 

dla rehabilitacji i uzupełni kwotę niezbędną na przebudowę laboratorium. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Rehabilitację pocovidową, czy ogólną? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Na rehabilitację ogólną, dlatego, że jak Państwo 

wiecie słowo "pocovidowa" praktycznie znikło już ze słownika. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Pan mówił rehabilitację i co jeszcze? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: I dodatkowe uzupełnienie na laboratorium to jest też 

z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. To są takie kwoty, które są już przyznane bądź powinny być za 

chwilę przyznane. Tutaj z inicjatywy Pana Starosty również złożono wniosek do Polskiego Ładu, tym 

razem na budynek ZOL-u w Głogówku tam jest kwota chyba ponad 6 milionów proponowana. 

Oczekujemy również na wyniki... 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Na ZOL, tak ? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Na ZOL, szeroko rozumianą termomodernizację, 

dostosowanie tego budynku do takich norm, które zapewnią komfort jakby myślenia, że ten budynek 
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jednak jest ,,cały i zdrowy” w miarę. W tej chwili jak wiemy w środku jest dostosowany sanitarno-

epidemiologicznie, technicznie najsłabszy elementy to chociażby dach tego budynku i winda. To są te 

środki jakby pewne w sensie, że są złożone. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Te 6 mln. zł. jest pewne, tak? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Pewne, w sensie, że część była 650 i 350 czy  

400 tyś. zł na karetkę to już jest pewne. 700 tyś. zł., jest w oczekiwaniu, duża szansa. 6 mln. zł. jest to 

decyzja parę szczebli wyżej, więc oczekujemy. Oczywiście jeszcze w międzyczasie są inne możliwości, 

będę się ubiegał o dodatkową dotacje na Głogówek w ramach programu "Dostępność PLUS". Do tych 

możliwości, które pojawią się w ciągu roku po prostu będziemy za każdym razem próbować zwiększać 

sobie przychody w postaci dotacji. Było też jeszcze pytanie nie pamiętam jedno z pierwszych.  

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: O sprawy sądowe.  

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: PCM nie ma wiele, 6-7 spraw sądowych na bieżąco, 

są to sprawy najczęściej sprzed wielu lat, toczą się przez 6-7 lat i dłużej. Do tej pory wszystkie sprawy 

przeciwko PCM-owi jako firmie i jako Spółce, szpitalowi rozstrzygane są pozytywnie na naszą korzyść. 

Nie wykluczam tutaj innych rozstrzygnięć Sądu w stosunku do jakiś osób, wykonujących pewne 

kontrakty, ale tej informacji do końca nie mam, bo przeciwko PCM-owi nie ma w tej chwili żadnych 

zobowiązań do zapłacenia wynikających z procesów sądowych. Po raz kolejny pozew został odroczony. 

Proszę pamiętać, że te procesy trwają kilka lat i są długotrwałe. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Czy w Spółce jest jakiś konflikt? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Nie jest to taka informacja, która powinna być 

publiczną informacją. Jest to firma, w której zatrudniamy 370 osób, konflikty siłą rzeczy gdzieś się 

zawsze mogą zdarzać. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Jak odchodzi Pana Zastępca, Dyrektor no to chciałbym 

wiedzieć dlaczego, co się dzieje, bo przedtem był takim gorącym zwolennikiem tego wszystkiego,  

a teraz odchodzi. 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Myślę Panie Radny, że jeszcze parę tygodni potrzeba 

żeby pełen obraz przedstawić.  

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Jeszcze kategorie szpitali? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: W tej chwili według dostępnej tabeli byliśmy 

sklasyfikowani w grupie "B". Jaki rok będzie brany pod uwagę tego nie wiemy, tak jak słyszałem  

z różnych źródeł rządowych czy tutaj lokalnych, również bardziej regionalnych, nie do końca jeszcze 

jest pewne, że ta kategoryzacja wejdzie, to jest proces, gdzieś tam w tej chwili pewnie jest pilniejsza 

sprawa konfliktu chociażby na Ukrainie, jest to sprawa przesuwana w czasie po raz kolejny. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: W porównaniu z innymi szpitalami na przykład w naszym 

województwie, jak nasz szpital jest sytuowany?   

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Jest parę szpitali w grupie "A". Pamiętajmy  

o charakterystyce naszej, że jesteśmy Spółką. Trochę inaczej, jakby bardziej rygorystycznie oceniane 

są Spółki, niż te z SPZOZ-u. Na pewno jest brany pod uwagę poziom zadłużenia w SPZOZ-ach, gdzie 

on jest dosyć powszechny, proszę pamiętać, że my ciągle nie mamy. Mamy też dużo trudniejszą sytuację  

w uzyskaniu kredytu, ale jednocześnie nie mamy tych kredytów, więc to jest to co życzą sobie w tej 

grupie "A", na razie jesteśmy w grupie "B" według kategoryzacji określonej  na podstawie roku 2020. 

 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Co jaki czas jest ustalana kategoria? 
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Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Nawet nie jest pewne jaki rok będzie brany pod 

uwagę, czy 2019, czy 2021, czy 2022. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A 2021 r. jeszcze nie ma podanej kategorii? 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Nie jest pewne jaki rok będzie brany pod uwagę, czy 

będzie ponowne przekwalifikowanie, tego nie wiadomo.  

 

Głos zabrała Pani Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Chciałabym się zapytać po rozmowach na 

Komisjach, jeżeli chodzi o środki bieżące. Co było największym czynnikiem, który zwiększył straty do 

tych 2,3 mln. zł. W dwóch słowach. 

 

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Dwa słowa, no może trzy. Wymienię trzy rzeczy: 

oddział covidowy zamykany, odmykany, niezbędny poziom zainwestowania środków własnych. Proszę 

pamiętać, że też to nam poszło mocno na usługi obce, bo musieliśmy zrobić chociażby dach rehabilitacji, 

klatkę schodową i dokończyć budowę bloku operacyjnego ze środków własnych. To jest około  

1 000 000 zł. Gdybyśmy popatrzyli teraz na wynik finansowy w ten sposób,  

o ile podniosła się wartość Spółki, to o 3 mln. zł., aktywa rzeczowe trwałe o tyle się podniosły  

i gdybyśmy w porównaniu do roku 2020 wzięlibyśmy pod uwagę, że amortyzacja, która de facto jest 

kosztem pogarszającym wynik Spółki wynosi w tym za rok 2021. 1 600 000 zł. W porównaniu do  

900 000 zł. w roku ubiegłym, ale amortyzacja znowu udowadnia, że podnosimy wartość Spółki, że 

kupujemy, że inwestujemy więc patrząc w ten sposób 1 600 000 zł. to jest sama amortyzacja. Gdybyśmy 

nie inwestowali to wynik finansowy wtedy by był na poziomie minus 700 tyś. zł. teoretycznie. To tak 

spłacając oczywiście, bo to nie jest do końca tak prosto, natomiast oddział covidowy, poziom 

zainwestowania własnych środków, ale też trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku od października 

drastycznie zaczęły wzrastać ceny leków i środków jednorazowych używanych na oddziałach. Przy 

wcześniejszym dosyć sporym procencie zarówno ilościowym wspieraniu nas przez Agencję chociażby 

Rezerw Strategicznych, czyli przez Wojewodę, gdzie w roku 2020 dostawaliśmy dużo więcej 

wyposażenia i środków ochrony osobistej w formie darowizny. To też ma niemały wpływ, tak naprawdę 

po okresie covidowym dało się już pozornie odczuć jego koniec, pod koniec roku 2021, ale jeszcze  

w marcu jak Państwo wiecie funkcjonowały tam ogniska Covida, do 4 marca mieliśmy oddział 

covidowy. Jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej to tylko słynne rękawiczki jednorazowe i maseczki 

wróciły do swoich cen sprzed 3 lat, reszta - zwłaszcza leki to jest wzrost o kilkanaście do kilkudziesięciu 

procent w ubiegłym roku, w tym roku nawet do 300% pojedyncze leki. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Co prawda zadałem na Komisji to pytanie, ale 

odpowiedzi takiej do końca nie było, a w materiałach tego nie ma. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak 

wygląda oddział ginekologiczny jeżeli chodzi o stratę.   

Głos zabrał Prezes PCM, Pan Witold Rygorowicz: Strata jest na poziomie 600-700 tyś. zł. Podobnie jak 

na pozostałych oddziałach, poza ZOL-em w Głogówku. ZOL jako jedyny oddział, ja nie mówię, że nie 

ma jeszcze innych miejsc, które się samofinansują, bo takimi są chociażby nocna i świąteczna, izba 

przyjęć, poradnie, poza Poradnia Zdrowia Psychicznego tam jest gorzej, bo trzeba ją do inwestować, ale 

tutaj znacznie pomaga Starosta razem z zespołem, ale pozostałe oddziały, tutaj podkreślałem 

wielokrotnie to nie są oddziały, które się zbilansują, przy tym poziomie finansowania z NFZ. Wycena 

usług medycznych na większości oddziałów jest zbyt niska i to nie dotyczy tylko Prudnika. 

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

głosowanie przedmiotową informację. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o zadaniach realizowanych w 2021 r. przez 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku. (14:03:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz 

Bodaszewski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak 

19. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie za rok 2021. (14:04:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

głosowanie przedmiotową informację. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. (14:04:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Sokołowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Radosław 

Roszkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, 

Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak 

Nastąpiła zmiana quorum (14:04:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Ryszard Kwiatkowski 

20. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 r. (14:05:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (14:05:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

1. Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72995
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=72998
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie przedmiotową informację. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

za 2021 r. (14:05:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Joanna 

Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef 

Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Janeczko, 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

21. Wnioski i oświadczenia Radnych. (14:05:00) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poprosiła, aby sesję w miesiącu maju wyjątkowo zaplanować 

nie w piątek 27 maja br., tylko we wtorek 31 maja br., ze względu na ilość dni wolnych w zbliżającym 

się miesiącu i mniejszą ilość czasu na przygotowanie materiałów, tym bardziej, że majowa sesja jest 

sesją absolutoryjną.  

Przewodniczący Rady przychylił się do propozycji i ustalił termin sesji na dzień 31 maja br. na godzinę 

13:00. W przypadku zmiany terminu, Radni zostaną bezzwłocznie poinformowani. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:06:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Judyta Walocha 

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Józef Meleszko: odczytał pismo Mera Nadwórnej z podziękowaniami 

za otrzymane dary, przekazane na Ukrainę.  

Nastąpiła zmiana quorum (14:12:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Judyta Walocha 

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Józef Meleszko: Cieszę się, że mój wniosek dot. nauki języka polskiego 

dla osób z Ukrainy został załatwiony i 20 osób już ukończyło kurs języka na poziomie podstawowym 

dla osób dorosłych i kolejna grupa szykuje się do startu w następnej turze. Wiemy też, że 109 osób 

zostało zarejestrowanych w naszym Urzędzie Pracy, 10 osób podjęło pracę, a 50 osób spoza Urzędu 

Pracy również podjęło pracę i aklimatyzują się do naszego społeczeństwa w naszej ojczyźnie. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Chciałbym uzupełnić pismo z Nadwórnej. W Paryżu jest 

kilkanaście osób, które pracują na budowie i pochodzą z Tarnopolskiego. Kilku z nich znam, bo 

przyjeżdżali do mnie w odwiedziny i trochę pohandlować. Co dwa, trzy dni jest telefon z Paryża, ale 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=73003
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ostatnio mnie jeden zaszokował, ponieważ oni wiedzieli, że my pomagamy, nawet od Nadwórnej  

i w ostatnich słowach powiedzieli tak: Kochamy was. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto, składam wniosek, ponieważ ostatnio 

wypowiadał się Pan na temat uroczystości trzydziestolecia samorządu. Składam wniosek aby zostały 

przedstawione wszystkie rozliczenia dotyczące tej uroczystości. Padło też, że w uroczystościach brało 

udział 120 osób i chciałbym wiedzieć, jakie to były osoby. Mnie tam nie było, więc nie wiem skąd 

wzięła się informacja, że brałem udział w uroczystościach. Będzie to wniosek, który złoże na piśmie. 

22. Zamknięcie LV Sesji Rady Powiatu w Prudniku (14:16:00) 

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

 

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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