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Protokół Nr LVI/2022 

z posiedzenia LVI sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 30 maja 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 2022-05-30 o godz. 13:12:58, a zakończono o godz. 16:41:42 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. 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. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LVI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości (13:12:00) 

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

obecnych na niej Radnych, Panów Starostów. 

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

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:14:00) 

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

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

projektów uchwał w sprawie: a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 457a), 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (druk 458a);  

2) wprowadzenie punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 459), b) zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022r. (druk 461), c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk 462).  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: W porządku obrad była uchwała dotycząca 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, ale Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku prosiła o wycofanie tej uchwały.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad projektu 

uchwały.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74516
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74517
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74518
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Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 457) (13:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Janusz 

Siano, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Radosław 

Roszkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli zwracam się do 

Zarządu w imieniu naszego Prezydium, aby w miarę możliwości wprowadzać niezbędne autokorekty 

lub poprawki, ale jeżeli to jest możliwe, aby takich wrzutek materiałów do porządku obrad było jak 

najmniej, bo to naprawdę utrudniana nie tylko Panu Przewodniczącemu pracę, ale też nam przedłuża 

pewne sprawy związane z prowadzeniem Rady. Serdeczna prośba, aby jak najmniej było tych wrzutek, 

chyba, że są naprawdę konieczne. Konieczność była z Panią Skarbnik, która była nieobecna, to 

zrozumiała sytuacja, że nie miała możliwości sporządzić pewnych dokumentacji i korekt. Ustawa  

o samorządzie jasno mówi, kiedy powinny zostać dostarczone materiały sesyjne. Dla Radnych jest to 

utrudnienie, bo na tydzień przed sesją takie projekty powinny być już doręczone do Rady. Takie moje 

spostrzeżenie i prośba, ale to jest też prośba w imieniu Rady, bo naprawdę tutaj jest dość sporo tych 

zmian, a później to jest nie tylko dla nas utrudnienie, ale też dla biura obsługi Rady. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę.  

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (458a) (13:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, 

Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały.  

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku (druk nr 459) (13:23:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

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

Czupkiewicz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef 

Janeczko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Magdalena 

Sobczak 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały.  

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

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 461) (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

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

Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Janusz Siano, 

Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 462) (13:25:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

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

Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef 

Janeczko, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie przedstawione zmiany. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (13:26:00) 

 

Wyniki imienne: 
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• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Janusz Siano, Joanna 

Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, 

Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 r. (13:27:00) 

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

do protokołu i poddał go pod głosowanie.  

Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

(13:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Józef Janeczko, 

Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, 

Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Dariusz 

Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym (13:27:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:32:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Kazimierz Bodaszewski 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie między-sesyjnym 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym (13:42:00) 

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

międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2021 rok przez Zarząd Powiatu w Prudniku 

(14:05:00) 

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2021 rok. 

Raport został opublikowany 06 maja 2022 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Prudniku oraz na BIP. 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74530
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74532
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74533
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74537
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8. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2021 rok (14:14:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 30 a ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 ustawy  

o samorządzie powiatowym nad raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której udział 

biorą radni oraz mieszkańcy, którzy zgłosili się do wzięcia udziału w debacie. W związku z tym, że 

żaden mieszkaniec powiatu nie zgłosił się do wzięcia udziału, w debacie wezmą udział Radni Rady 

Powiatu. Poprosił o zgłoszenia do zabrania głosu. 

 

Nastąpiła zmiana quorum (14:21:00) 

 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

 

Do sesji dołączyli radni: 

 

1. Ryszard Kwiatkowski 

 

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

zaprezentować stanowisko Klubu Radnych „Porozumienie” do przedłożonego nam raportu, jesteśmy  

w punkcie „Debata nad raportem” tutaj ustawodawca nie ograniczył czasu wystąpienia, więc mamy ten 

czas nieograniczony. Uważam, że jest to dobry zapis, bo jest to tak naprawdę jedna z nielicznych okazji, 

gdzie można porozmawiać o wszystkich sprawach związanych z naszym Powiatem, ale również zadać 

Zarządowi Powiatu niezliczoną ilość pytań. Ze względu na to, że mamy dzisiaj bogaty porządek obrad 

postaram się podczas posiedzenia ograniczyć swoje wystąpienie do minimum. Jak wszyscy wiemy  

w historii naszego Powiatu po raz trzeci Zarząd przedstawił Radzie raport o stanie Powiatu, po raz trzeci 

odbywa się debata, w której oprócz Radych mogą wypowiadać się mieszkańcy naszego Powiatu. Pan 

Przewodniczący poinformował, że nikt do tej debaty się nie zgłosił z mieszkańców po raz kolejny, 

szkoda, bo jest to również okazja dla mieszkańców żeby wypowiedzieć się w tej materii. Trzeci raz 

nikogo nie ma z mieszkańców, myślę, że z jednej strony powodem może być konieczność uzyskania 

poparcia 150 osób, ale dla osoby, która rzeczywiście chciałaby tutaj zaprezentować się, wystąpić na 

sesji, zadać pytanie Zarządowi zebranie takiej ilości przy niewielkiej determinacji byłoby możliwe. 

Zastanawiam się dlaczego, wydaje mi się, że co roku mamy sytuację, w której mieszkańcy coraz mniej 

interesują się pracami Rad samorządu, nie wiem czy jest to wynikiem tego, że jesteśmy oderwani od 

naszych mieszkańców, że za mało się z nimi kontaktujemy albo jest tak dobrze, mamy kontakt częsty, 

spotykamy się, udzielamy niezbędnych informacji, a skoro takie informacje są udzielane to po co tutaj 

zabierać czas Radzie i występować. Tutaj nie ma odpowiedzi, może za rok. Kolejna sprawa, Rada będzie 

podejmowała wkrótce uchwałę w sprawie udzielenia Wotum Zaufania Zarządowi Powiatu, a Wotum 

Zaufania to jest specyficzna forma kontroli Rady nad wybranym przez siebie organem wykonawczym 

jakim jest Zarząd i wydaje mi się, że to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w ustawie jest 

rozwiązaniem dobrym, ponieważ przekierunkowuje tą dyskusję, która przed laty była nad absolutorium 

na inne tory i oddziela sprawy merytoryczne, tak jak Pan Starosta mówił: inwestycji, pracy Zarządu  

i jednostek organizacyjnych od spraw ściśle finansowych. Chociaż nie można tych dwóch rzeczy 

oddzielić, one są cały czas powiązane, więc dobrze, że są te raporty, pytanie tylko ile osób je czyta. 

Raport o stanie Powiatu przedstawiony został publicznie przez Zarząd na stronie internetowej Starostwa 

już 6 maja. Mieliśmy dobry czas jako Radni, ale również mieszkańcy naszego Powiatu do zapoznania  

z raportem obszernym, ciekawy, pełnym ważnych faktów ważnych dla naszego Powiatu i również 

zawierający dokumenty. Cieszę się, że wniosek dotyczący jak najszybszej publikacji raportu złożony na 

poprzedniej sesji został wysłuchany, bardzo dziękuję  był to niecały miesiąc, a nie 22 dni jak w zeszłym 

roku, czy 19 dni jak 3 lata temu. Wysoka Rado ustawodawca założył, że Raport o stanie Powiatu ma 

być podsumowaniem działalności Zarządu, myślę, że takim dokumentem podsumowujący tą pracę jest 

dzisiejszy raport. Jest bardzo obszerny, ma 129 stron, czyli jest o kilka stron lepszy niż w ubiegłym 

roku. Dokument jest logiczny, powiązany w logiczną całość i ukazuje nam to co działo się w naszym 

Powiecie na przestrzeni ubiegłego roku. Czytając ten raport każdy z nas widzi ogrom wykonanych zadań 

i włożonej w ich wykonanie pracy. Pomimo trwającej pandemii, ona co prawda była lżejsza, ale trwała 

rok 2021 był obfity w wydarzenia, Zarząd aktywnie aplikował o środki zewnętrzne oraz realizował wiele 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74553
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inwestycji, nie będę o nich mówił, bo każdy się z nimi zapoznał, praktycznie na każdej sesji o nich 

mówimy, a Pan Starosta się o nich wypowiedział. Jedno jest pewnie, te inwestycję będą miały  

w przyszłości krótszej, dłuższej ogromny wpływ na poprawę życia naszych mieszkańców. Pan Starosta 

powiedział w swoim wystąpieniu, że dług publiczny wynosi 23 mln. zł. i zacząłem się zastanawiać nad 

tym, że ten dług publiczny nie jest wcale taki duży skoro moglibyśmy wybudować za te pieniądze nieco 

ponad 2 km drogi. Należy podziękować, że w ubiegłych latach i w poprzednim roku udało się 

zrealizować jeszcze po stosunkowo normalnych kosztach wiele inwestycji, bo kolejne albo nie będą 

realizowane albo po każdorazowym rozstrzygnięciu przetargu „włosy będą stawały dęba” członkom 

Zarządu. Oby ta sytuacja się znormalizowała, z pewnych źródeł mam informację, że od 3 tygodni stanęły 

ceny materiału i są w miarę stabilne. Pierwszy kwartał to było wariactwo, początek kwietnia też 

troszeczkę wyhamowało, maj jest w miarę stabilny i jeżeli tak będzie dalej to miejmy nadzieję, że 

kolejne inwestycje te, które zostały przesunięte na bieżący rok zostaną wykonane. Mówiąc o ciężkim 

roku pracy nie tylko dla Zarządu, ale również pracowników Starostwa, pracowników powiatowych 

jednostek  organizacyjnych, służb, straży należy wszystkim, bez wyjątku podziękować za ten trudny  

i dobry 2021 rok i szczególnie podziękowanie kierujemy do Zarządu Powiatu, bo tak naprawdę on był 

tym motorem napędzającym to wszystko co się w zeszłym roku działo. Wysoka Rado, co można by 

było w tym raporcie jeszcze zmienić, dopisać? Czy Rada ma wpływ na to jak wygląda ten raport?  

W zasadzie nie ma wpływu, ponieważ jest to autorski projekt Zarządu Powiatu. Co może Rada? Rada 

jakby chciała żeby coś było to mogłaby określić szczegółowe wymogi dotyczące co w raporcie jeszcze 

powinno być, takie możliwości daje ustawa. Czy Rada nasza skorzysta kiedyś z tej możliwości? Nie 

wiem, dotychczas nie skorzystała, ale na pewno warto jest brać udział w dyskusji nas raportami, składać 

wnioski i mieć nadzieję, że Zarząd się do nich przychyli. Chcemy również podziękować za umieszczenie 

w raporcie wnioskowanego przez nas w ubiegłym roku spisu treści z podaniem stron, na których 

omawiane są szczegółowo zagadnienia. Spis treści, 1 lub 2 strony, ale kiedy czytamy informację 

przetworzone elektronicznie jest bardzo ważny, bo możemy wybrać sobie poszczególne zagadnienia, 

mamy z boku, na której są stronie, więc czytanie i analiza pewnych faktów dzięki spisowi treści jest 

bardzo dobra, dlatego dziękuję za niego, ale również wnioskowaliśmy żeby umieścić informację  

o Starostwie i taka informacja o pracy Starostwa znalazła się w ubiegłorocznym raporcie, jest informacja 

o Starostwie, bo jest to najważniejsza jednostka pomocnicza powołana do wykonania zleceń Zarządu, 

Pana Starosty i też w niektórych sprawach Pana Przewodniczącego Rady. Wykonuje uchwały Rady,  

a ponadto służy obsłudze organów Powiatu i mieszkańców. Cyfry, które mówią o tysiącach pism, które 

wpłynęły do Powiatu, o tysiącach udzielonych odpowiedzi to robi wrażenie, więc jeszcze raz 

podziękowania szczególnie dla pracowników Starostwa. Chciałbym również, aby w kolejnych latach  

i to było wnioskowane w ubiegłym roku, ale nie doczekało się realizacji była informacja czym 

zajmowali się poszczególni jej członkowie. Nie chodzi o to żeby opisywać pewne rzeczy szczegółowo, 

ale co ciekawe w tym raporcie zauważyłem, że praktycznie nie pada żadne nazwisko. Nie wiem czy 

Państwo zauważyli, w pierwszym raporcie tych nazwisk było dużo, głownie to było nazwisko Pana 

Starosty, w ubiegłym roku już było więcej, byli wymienieni pracownicy, a w tym roku albo ja coś 

przeoczyłem, ale wydaje mi się, że nie ma żadnego nazwiska, a tak naprawdę to osoby to tworzą, że 

pewne rzeczy dzieją się wokół nas i wydaje mi się, że w takim dokumencie jak raport trzeba napisać, że 

ten Członek Zarządu zajmuje się takimi sprawami, wskazać jego największe osiągniecie, to by było 

fajne. Brakuje mi również informacji z działalności Starosty, jako Przewodniczącego Zarządu, bo Panie 

Starosto my z ciekawością wysłuchujemy Pana regularne sprawozdania z pracy Zarządu, informacje  

o pracach Starosty, są to prace absorbujące, codziennie wiele godzin. Nie ma tego nigdzie 

uwzględnionego, nie można do tego sięgnąć, więc może warto by było, aby w raporcie 

podsumowującym pracę Zarządu znalazło się kilkanaście zdań o najważniejszych zadaniach czy o pracy 

Starosty między sesjami i posiedzeniami Zarządu, a było ich dużo, bo aż 57 posiedzeń, 215 uchwał.  

W raporcie fragmentarycznie przy różnych okolicznościach pojawiają się informacje  

o stowarzyszeniach i związkach, w których Powiat Prudnicki jest członkiem, ale to przy okazji jakiś 

prac wspomina się o danym stowarzyszeniu, czy związku, ale dobrze by było gdyby znalazło się więcej 

informacji o tych stowarzyszeniach i związkach. Co prawda w tym raporcie mamy informację  

o Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, tutaj tego jest troszkę więcej, natomiast  

o Stowarzyszeniu Związku Powiatów Polskich jest tylko jedna wzmianka, że Powiat zajął 7 miejsce  

w rankingu, a ten Związek zajmuje się też innymi rzeczami, nasi członkowie biorą udział  

w zgromadzeniach wieńczących dane okresy, więc może dobrze by było trochę więcej informacji 
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zawierać w raporcie. Zauważcie Państwo, że opisywana jest praca jednostek organizacyjnych, ale 

dobrze by było, ponieważ po taki raport może ktoś sięgnąć za rok, dwa, trzy, dziesięć i dobrze by było, 

gdyby tam było nazwisko na przykład Jan Kowalski, Dyrektor Zespołu Szkół takich i takich, bo raport 

ma również charakter pewnego dokumentu i po kilku latach czytając go będziemy się zastanawiali albo 

szukali w innych źródłach kto wtedy był Dyrektorem szkoły lub jednostki organizacyjnej. To jest pewna 

propozycja i dobrze by było gdyby ona się znalazła. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jak zakończyła 

się sprawa w sądzie z wykonawcą Orlika? Tej informacji jeszcze dotychczas nie mamy, trzeba 

zatrzymać się chwilę przy PCM i szpitalu w Białej. Szpital w Białej, powiedzmy, że więcej niż połowa 

łóżek mniej, mniej niż połowa przyjętych pacjentów jak w PCM, a mamy dwa wyniki finansowe, jeden  

2 mln. na plusie, a drugi 2 mln. na minusie. Rozumiem, że jest inna specyfika tych szpitali, ale wydaje 

mi się, że stabilizacja zarządzania danymi jednostkami organizacyjnymi, którą mamy widoczną w Białej 

jest bardzo istotna. U nas PCM nie ma szczęścia, ósmy Prezes przy tak krótkim okresie kiedy ta spółka 

funkcjonuje. Wydawało się, że nastąpiła stabilizacja, otwarcie na mieszkańców, piar był fajny szpitala, 

a tutaj taki mocny cios był zaskoczeniem dla wszystkich. Jest to bardzo niepokojące, to co Pan Starosta 

mówił, trzeba podjąć działania o poprawę płynności finansowej. Zadłużenie ubiegłoroczne, ale również 

sytuacja finansowa w tym roku budzi niepokój. Wszystko się nawarstwiło: rosnące ceny materiałów, 

usług, żądania płacowe itd. Bardzo smutno, trzeba sobie powiedzieć Panie Starosto, że gdzieś po części 

wszyscy jesteśmy winni temu, że tak jedno przyniosło zysk, a drugie straty.  Myślę, że nie ma tutaj 

nikogo bez winy, bo jeżeli w jednostce organizacyjnej dzieje się źle to każdy właściciel nie powinien 

się czuć dobrze, a Powiat jest właścicielem, a my po części reprezentujemy ten Powiat, Pan 

bezpośrednio jako Starosta, a my z racji sprawowanej funkcji. Mając to wszystko na uwadze członkowie 

Klubu Radnych „Porozumienie” zagłosują za przyjęciem raportu oraz zagłosują za udzieleniem wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu, dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko podziękował za udział w debacie Panu Mirosławowi 

Czupkiewiczowi.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dzisiaj jest jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza 

sesja, bo oceniamy tutaj pracę Zarządu, to co w tamtym roku zostało zrobione. Panie Starosto, Drogi 

Zarządzie w tamtym roku za dużo nie zrobiliśmy. Można się tłumaczyć, że był Covid, różne sytuacje, 

ale szczerze mówiąc wielkich inwestycji nie było, nie mamy czym się pochwalić. Była mowa o tym, że 

nie biorą udziału znów w tej debacie mieszkańcy naszego Powiatu, uważam, że 150 podpisów to nie 

jest mało dla jednej osoby, jak to jest jakaś grupa to sobie zbiorą, natomiast jak ktoś ma chodzić i się 

tłumaczyć po co te podpisy zbiera to nie jest takie łatwe. Uważam, że można by było to ułatwić, ale to 

też świadczy o tym, że ludzie widzą co się dzieje i nie chcą brać w tym udziału, bo są zawiedzeni, wolą 

powiedzieć to co myślą na przykład na Facebook’u. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to w zasadzie nic 

nie zrobiliśmy, drogi są w coraz gorszym stanie, rozumiem, że tłumaczono się tym, że koszty wrosły, 

ale niestety droga relacji Racławice Śląskie – Dzierżysławice cały czas stoi w miejscu, nie wiem czy do 

końca naszej kadencji ta droga doczeka się remontu. Takich dróg jest znacznie więcej. Pan Wicestarosta 

powiedział, że mamy nie liczyć na remont dróg, więc sam się przyznał, że nie będziemy za dużo robić. 

Niby wszystko poszło do góry, ale wiadomo, że trzeba coś robić. W tamtym roku, jeżeli chodzi o drogi 

nic nie zrobiono. Jeśli chodzi o oświatę, dużo było pozyskanych pieniędzy, ale jaki to będzie miało 

wpływ na  sytuację naszej oświaty? Dosyć dużo uczniów z naszych szkół ucieka. Jak to się przekłada, 

że w szkołach jest lepiej? Nauczyciele narzekają, jeżeli chodzi o łączenie szkół to również sytuacja jest 

niewyraźna. Owszem można powiedzieć, że te inwestycje są wykonywane, są pozyskiwane fundusze, 

za to później dostajecie nagrody, ale też nie można powiedzieć żeby ta nasza oświata była specjalnie 

doinwestowana. Z tamtego roku możemy sobie przypomnieć, że Radni dostali diety dwa razy większe 

niż do tej pory, Pan otrzymał wynagrodzenie dwa razy większe niż do tej pory, to ludzie pamiętają i to 

bardzo komentowali. PCM - to co stało się teraz wydarzyło się w tym roku, ale wiemy, że ta sytuacja 

trwała już w tamtym roku, a to jest tylko efekt tego. To jest nie pierwszy raz, bo Panie Starosto ile było 

takich sytuacji, że zwalnialiście kogoś, to się ciągnęło jakiś czas, a gdyby były na czas zrobione kontrole 

to prawdopodobnie tej sytuacji by nie było lub straty byłyby mniejsze. Była taka sytuacja w LO nr 1 

skradziono pieniądze z funduszu socjalnego, odbyła się sprawa i chciałbym się dowiedzieć od Pani 

Skarbnik jak to wpływa na wypłacanie funduszu dla pracowników w tej chwili, czy zostały spłacone 

pieniądze, które ta Pani sobie pożyczyła?  
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Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Jest ta kwota podana jako należność i jest 

ściągana .  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy pracownicy LO normalnie otrzymują fundusze socjalne, 

czy są pomniejszone?  

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Ja nie umiem Panu odpowiedzieć. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Pan Panie Wicestarosto?  

 

Głos zabrał Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano: Pan tu jest nauczycielem i Pan na pewno 

doskonale wie, że za fundusz socjalny odpowiada tylko i wyłącznie Dyrektor szkoły i on jest 

dysponentem tego funduszu, więc Pan zadaje pytanie niewłaściwym osobom.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja bym chciał wiedzieć, czy nauczyciele otrzymują fundusz 

socjalny.  

 

Głos zabrał Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano: A jak Pan sobie to wyobraża, że nie otrzymują? 

Co Pan takie rzeczy opowiada.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbe: Czyli nie ma ograniczeń związanych z niespłaceniem tych 

pieniędzy?  

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Uważam, że nie, ale to powinien odpowiedzieć 

Kierownik jednostki.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja bym prosił, żeby mi taką informację dostarczyć. Jeżeli 

chodzi o sytuację w szpitalu wychodzi na to, że nie sprawdziliście, nie kontrolowaliście i teraz nikt nie 

odpowiada, tylko odpowiedzialność za to ponosi jednoosobowo Prezes, który jest obwiniany za 

wszystko, a przecież były tam odpowiednie organy, które powinny były tego pilnować. To właśnie te 

osoby ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za tą sytuację. Panie Starosto odszedł Pan Prezes, 

uważam, że inne osoby też powinny ponieść konsekwencję. Powinno się tam wymienić te osoby, które 

odpowiadają, była tam Główna Księgowa, Rada Nadzorcza. Zarządu Powiatu nie wymienimy, niestety 

być może, ale nie wiem czy to by nie poprawiło sytuacji. To już dziesiąty Prezes, a układ w Zarządzie 

jest ten sam. Panie Starosto dla mnie to był specyficzny rok, takiego Zarządu, takiej grupy ludzi to już 

dawno nie spotkałem, którzy byli tak bezwzględni, którzy nawet nie potrafili powiedzieć 

„przepraszam”, a powinni. Powiat z tego tytułu, że mnie zaatakowaliście i próbowaliście zniszczyć 

zapłacił 1000zł. Ja jak płacę za swoje sprawy to płacę z swoich pieniędzy, a wy płacicie z pieniędzy 

publicznych za to co przegracie. Chciałem użyć kilku słów, ale nie chcę już tego zaostrzać, natomiast 

uważam, że przynajmniej słowo „przepraszam” by się należało od Was za to co zrobiliście. Za to, że do 

końca próbowaliście mnie zniszczyć, nie udało Wam się. Pewnie w ten sposób zniszczyliście niejedną 

osobę, tę którą gdzieś tam odstawiliście za to, że Wam się nie podobała. Tak jak w przypadku Prezesa 

PCM, tam musi być osoba, którą chce Pan Starosta, ona musi myśleć tak jak Pan Starosta, działać tak 

jak Pan Starosta, a przecież pamiętamy jak ten Prezes był wychwalany przez Pana. Myślę, że to będzie 

poruszane w przyszłym roku, gdy będziemy debatować o 2022 roku. Osobiście będę głosował przeciw, 

nie wiem jak moi pozostali koledzy i koleżanki, mam nadzieję, że też. Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko podziękował za zabranie głosu Panu Dariuszowi Kolbkowi 

i udzielił głosu Panu Radnemu, Józefowi Meleszko.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado ten 

raport zawiera faktycznie 131 stron i zawarta jest tam cała masa różnych, ważnych spraw. Między 

innymi dotyczące bezpieczeństwa, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, oświaty, 

opieki zdrowotnej, PCPR-u, między innymi pomocy społecznej w tym zakresie, dotyczących różnych 
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spraw w Urzędzie Pracy, utrzymania dróg i najważniejszej sprawy dotyczącej Pani Skarbnik i też nas 

wszystkich, czyli dotycząca budżetu. Jedna mała dygresja dotycząca wypowiedzi kolegi Radnego 

Czupkiewicza. Nic tu nie ma kolego Radny szczęście w PCM. Szczęście to można mieć w „totolotku”, 

a tutaj są osoby decyzyjne, które podejmują decyzje w lewo lub prawo. Ta decyzja, która ostatnio została 

podjęta to wasza porażka na skali Powiatu i nie tylko, w sprawie Prezesa i w sprawie działania PCM-u, 

bo wy jako Zarząd podejmujecie w tej sprawie różne decyzje. Także Szanowny Kolego Radny szczęście 

nie ma tutaj nic do rzeczy. Jesteśmy na etapie debaty nad raportem o stanie Powiatu. Zawsze możemy 

między sobą wymienić swoje spostrzeżenia i zdania. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne mieliśmy 

tutaj przekazane szereg raportów przedstawianych i omawianych przez policję, były też zapytania na 

sali, chociaż Pana Komendanta nie było, bo jak wiemy nie mógł być obecny na naszych spotkaniach, 

sesjach i komisjach. Przedstawiane sprawy jednocześnie mogą się potwierdzić w tym kierunku, że 

bezpieczeństwo w zakresie obsługi przez policję i bezpieczeństwo odczuwalne przez naszych 

mieszkańców naprawdę jest dość poważnie brane pod uwagę i oceniane pozytywnie. Można to akurat 

w tym zakresie postawić jako „plus” dla Zarządu, chociaż nie w pełni odpowiada za to bezpieczeństwo 

publiczne w naszym Powiecie, bo akurat za to odpowiada policja państwowa. Kolejną sprawą jest 

bezpieczeństwo „pożarowe”, ogólnie ratownictwo wszelkiego rodzaju. Oczywiście przekazywane były 

informacje dotyczące tego wszystkiego, wszyscy chyba rozumieją powagę sytuacji, że Państwowa Straż 

Pożarna i zarazem Ochotnicza Straż Pożarna działa w szeroko pojętych strukturach, mamy tu na uwadze 

wszelkiego rodzaju ratownictwo pożarowe, drogowe, powodziowe itd. Jak dobrze pamiętam wszyscy, 

którzy tu siedzimy głosowaliśmy za przyjęciem sprawozdań dotyczących policji i bezpieczeństwa 

zapewnianego przez Państwową Straż Pożarną i naszych kolegów z Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Daje to też na plus Zarządowi, bo jakby nie było Państwowa Straż Pożarna, policja, a także inne służby 

wchodzą w struktury i finansowane są poprzez Państwo, ale przez budżet przechodzą nasze środki  

i trzeba ocenić to pozytywnie. Bezpieczeństwo to też sprawy związane z drogami, a tutaj tak jak już 

nasz kolega Radny Kolbek stwierdził, że tutaj naprawdę nie jest za wesoło. Tu nie chodzi o budowę  

i przebudowę różnych dróg, związane to jest wiadomo z poważnymi środkami, które w ostatnim czasie 

są niewystarczające na realizację tego co byśmy chcieli, ale Szanowni koledzy Radni, Szanowny 

Zarządzie, Panie Starosto tak jak na ostatniej komisji powiedziałem to dla mnie i dla mieszkańców jest 

nie do przyjęcia, że poprawa nawierzchni chociażby cząstkowa dróg powiatowych powinna się odbywać 

wczesną wiosną, po zimie, warunki atmosferyczne są różne w tym okresie czasu i roku, ale tak jak 

zasugerowałem może te przetargi dotyczące nawierzchni trzeba zrobić nieco szybciej żeby w miarę 

szybko uzupełnić te drogi. Mogę przytoczyć szereg przykrych zdarzeń, które skończyły się tragicznie 

w skutek tego, że kierowcy być może troszeczkę brawurowo omijali ubytki na drogach i często 

doprowadzało to do wypadków, nie tylko do lekkich kolizji, ale również do wypadków śmiertelnych. 

Nie wspominam o początku naszych działań i znanych nam wypadków śmiertelnych, tylko teraz jeszcze 

niedawno ciężkich wypadkach wskutek złego stanu nawierzchni. Zdaję sobie sprawę, że Powiat jest 

ubezpieczony na wypadek różnych zdarzeń, ale na wypadek ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy też 

śmierci drugiego człowieka już nie jest ubezpieczony. Także z mojej strony kieruję serdeczną prośbę, 

aby te przetargi dotyczące naprawy cząstkowych dróg odbywały się wczesną wiosną. Jeżeli już jesteśmy 

przy drogach to związany z tym jest również Wydział Komunikacji, w ostatnim okresie czasu nastąpiły 

pewne zmiany i też tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Sam na tej sali mówiłem, że niezrozumiałe są 

dla mnie te kolejki w „nieskończoność”, teraz to się trochę lepiej odbywa, przynajmniej nie widać,  

a bywam tu czasami w Starostwie i te kolejki są naprawdę uporządkowane i w miarę to wszystko 

funkcjonuje. Też nie słychać od petentów, którzy tu przychodzą do Starostwa, do Wydziału 

Komunikacji, że tutaj coś się złego dzieje. Wydaje się, że tutaj należy też dać 4+ dla Zarządu, może nie 

tylko dla Zarządu, bo Zarząd nadzoruje, wprowadza pewne korekty w pracy Wydziału, ale też wydaje 

się, że należy podziękować pracownikom tego wydziału, który pełnią tam swoją służbę. Przechodzimy 

do następnej sprawy, pomoc społeczna, która jest prowadzona  i przedstawiona prawie na każdej sesji 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Bardzo dużo różnych zmian i informacji przekazanych 

przez Panią Dyrektor, ostatnio jak wiemy została powołana Pani Wicedyrektor w PCPR. Martwi mnie 

tylko jeden fakt, że występują i to dość sporo na przestrzeni ostatniego roku skargi od ludzi. Później 

następuje refleksja być może nie z tej zainteresowanej strony, ale po rozpatrzeniu wszystkich skarg 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której Przewodniczącym jest Pan Mirosław Czupkiewicz 

jeszcze żadna skarga nie okazała się zasadna. Nie chodzi o zasadność w lewo lub w prawo tylko chodzi  
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o aspekt przekazywania informacji i uświadamiania ludzi, że naprawdę w niektórych przypadkach jest 

taka podstawa prawna, a nie inne. Może jest za mało informacji w tych różnych sprawach. Jeżeli chodzi 

o sprawę konsultacji Pan Przewodniczący Rady czyta masę różnych spraw dotyczących m.in. 

działalności w PCPR, że prowadzone są konsultacje. To nie tylko w PCPR, ale dotyczące również 

różnych aspektów powinny być prowadzone konsultacje. W świetle prawa są prowadzone, ale to jest 

bolączka nas wszystkich, czytamy, że konsultacje się odbyły, ale nie zgłoszono żadnych uwag. Jeżeli 

chodzi tylko i wyłącznie o sprawy obywateli i naszych mieszkańców to rozumiem, że człowiek ma 

mentalność „A może ktoś to za mnie załatwi, może jakąś opinię przedstawi”, ale jeżeli chodzi o to, że 

na przykład Starostwo Powiatowe czy też omawiany PCPR zgłasza i kieruje taką informację  

o wyrażenie swojej opinii i konsultuje to  przykładowo z instytucją Pomocy Społecznej w Gminie,  

a taka była w Gminie Prudnik i nie przesłano z tej instytucji informacji „w lewo lub w prawo” no to 

przepraszam, ale tam w Pomocy Społecznej w Prudniku coś się złego dzieje. Było to omawiane przy 

jakiś raportach, przedstawiany był szereg materiałów i akurat się tak zdarzyło, że zauważona została 

Pomoc Społeczna w Prudniku. Powiatowy Urząd Pracy, przepraszam jeżeli trochę za długo, ale sam 

nasz kolega Radny Czupkiewicz powiedział, że jest nieograniczony czas, zmierzam ku końcowi, ale 

jeszcze tylko dwa, trzy zdania i już. W Powiatowym Urzędzie Pracy jak wiemy nasz Powiat znajduje 

się w tabeli „Dla osób bezrobotnych” w złym miejscu. Cieszyłyby nas wszystkich takie informacje, że 

nasz Powiat znajduje się na końcu stawki tych osób bezrobotnych. Jest jak jest, myślę, że może jakieś 

działania będą podejmowane w tym kierunku żeby się to polepszyło. Nie pamiętam dokładnie, ale tak 

mi się wydaje, że została zmieniona struktura Urzędu Pracy. Może to akurat na dobre, może pójdzie to 

w kierunku problemu bezrobotnych, będzie więcej ludzi zainteresowanych. Panie Starosto, a to już 

mówię któryś raz, nie wiem czemu tu jest zawarte w tym całym opracowaniu „Powiat Prudnicki objęty 

obszarem aktywnym gospodarczo”. Podkreślałem to już drugi czy teraz trzeci raz, że nasz Powiat może 

się chwalić różnymi sprawami, ale aktywnym gospodarczo to nasz Powiat na pewno nie jest, chyba, że 

się różnimy pewnym poziomem aktywności. Chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że Powiat, 

jako instytucja powiatowa, Starostwo Powiatowe akurat ma mały wpływ na poziom gospodarki, bo to 

przeważnie chodzi o Gminy naszego Powiatu, oni powinni to kreować, wszystko nakręcać, ściągać 

inwestorów itd. My jako Powiat możemy tam ewentualnie gdzieś jeździć, robić konsultacje, 

przedstawiać swoje stanowiska w tym zakresie, ale jak czytam któryś już raz to na pewno Pani Sekretarz 

wie.  

 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: To wszystko wynika ze strategii Powiatu 

Prudnickiego.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tak, tak. Tam zapisane jest wszystko, ale na pewno Powiat 

Prudnicki obszarem aktywnym gospodarczo nie jest.  

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Jest, jest objęty działalnością gospodarczą, 

mamy mikroprzedsiębiorstwa, które pokazują jaka jest aktywność.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Rozumiem Pani Skarbnik, ale naprawdę moje zdanie jest nieco 

inne. „Powiat Prudnicki jest obszarem wysokiej jakości życia” – naprawdę chciałbym żeby tak było  

i żeby wszyscy mieszkańcy mieli taką stopę wysokiego życia. Niekoniecznie mówię o Warszawie czy 

Wrocławiu, ale chociażby w Nysie, a już marzeniem chociażby Opole. Całkiem na zakończenie pewne 

sprawy przemawiają na plus, pewne sprawy należy poprawić, trzeba się zastanowić, podyskutować  

w takim gronie, które do tego służy. Jest to grono naszej Rady i wszystkich Radnych, my możemy Wam 

tylko sugerować pewne sprawy, Wy jako Zarząd podejmujecie decyzje i za to odpowiadacie, dlatego 

uważam, że pewne sprawy są na „plus”, pewne na „minus”. Zawsze można poprzeczkę sobie wyżej 

stawiać, nie mniej jednak na chwilę obecną sugeruję i proszę naszych Radnych, aby zagłosowali niestety 

w tym roku na nie, czyli będziemy głosować „przeciw”, ale życzę Zarządowi żeby cały czas podnosił 

swoje działania na wyższą poprzeczkę i to by było na tyle, dziękuję serdecznie.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Na każdej sesji Pan Starosta zdawał nam relację ze 

swoich wyjazdów. Tych wyjazdów było bardzo dużo o czym nawet mieszkańcy Prudnika mówili, że 

„często Pana Starosty nie ma w pracy”. Chciałbym żeby w raporcie znalazły się właśnie sformułowania 
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dotyczące tych wyjazdów, przykładowo było 100 wyjazdów w ciągu 2021 roku, a z tego na przykład 

podać z 10 przykładów takich ważnych np. do Warszawy do Ministerstwa takiego i takiego, załatwiono 

to i to, czy w Opolu załatwiono to i to, według mnie wypadało żeby w raporcie te przykłady się znalazły. 

No i tyle to pokrótce, na komisjach wypowiadałem się wielokrotnie w różnych sprawach także dzisiaj 

tylko, krótko na ten temat dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano: Poniekąd trochę jako głos polemiczny  

w stosunku do moich poprzedników, ale też i trochę z takiego niedosytu mojego, ponieważ  

w wypowiedzi Starosty nie dostrzegłem zbyt dużo optymizmu, a uważam akurat, jeśli chodzi o rok 2021 

należy go traktować w kategoriach bardzo pozytywnych, ponieważ moim zdaniem zakres chociażby 

inwestycji tutaj zgoda, że może nie w zakresie drogowym, ale to o tym za chwilkę, natomiast jeśli chodzi 

o chociażby inwestycje w obszarze oświaty dla mnie są imponujące biorąc pod uwagę możliwości 

finansowe naszego Powiatu, zresztą to nie jest jednorazowy, że tak powiem sukces jednoroczny, ale to 

jest pasmo pewnych co najmniej 3 - 4 lat gdzie Powiat Prudnicki tutaj naprawdę w tych rankingach nie 

bez powodu jest w czołówce, jeśli chodzi o Województwo Opolskie, czy też w ogóle w takich 

rankingach Ogólnonarodowych i Ogólnopolskich. Uważam, że z tego należy być dumnym, z tego się 

należy cieszyć, że mimo takiej sytuacji finansowej, mimo takich możliwości finansowych, które my 

posiadamy realizujemy naprawdę ambitne zadania. Proszę zwrócić uwagę na te inwestycje chociażby 

w kooperacji i to jeszcze tutaj też jako plus należy potraktować w kooperacji czy współpracy ze szkołami 

czeskimi, szczególnie Bruntalem. No proszę wskazać mi inne Powiaty w chociażby w Województwie 

Opolskim, które mają na tak szeroką skalę zakrojoną współpracę Międzynarodową. Naprawdę jak się 

na to spojrzy troszeczkę bardziej łaskawym okiem, nie takim jak zaprezentował tutaj Pan Radny Kolbek, 

który zresztą nas nie zaskoczył tą swoją wypowiedzią w żaden sposób, zawsze nawet jakby coś wyszło 

tutaj Zarządowi to i tak będzie potraktowane na nie. Natomiast chciałbym żebyśmy naprawdę dostrzegli, 

bo to też jest i Państwa sukces jako Radnych, my mówimy tutaj o Raporcie o Stanie Powiatu, proszę 

zwrócić uwagę, że bez waszych decyzji, bez waszego wsparcia nie byłoby takiego sukcesu, o którym 

tutaj staram się przynajmniej w jakimś takim w swoim głosie Państwu zasygnalizować i przypomnieć, 

bo to naprawdę są sprawy, o których powinniśmy mówić i powinniśmy być z nich dumni, dlatego 

pozwolę sobie też z ramienia Zarządu, ale też we własnej, prywatnej osobie, czy jako Radny chciałbym 

o nich powiedzieć. Prawdą jest, że oczywiście nie ma idealnych Zarządów i tutaj wywarzony głos szefa 

klubu sprawiedliwości jest dla mnie zrozumiały, oczywiście żałuję, że jest namowa do tego żeby jednak 

głosować przeciw, bo Pan Radny też wskazał pozytywne sprawy, które zostały zrealizowane  

w poprzednim roku, ale to już jest prawo opozycji, tutaj absolutnie nie mam prawa tego oceniać w żaden 

sposób, natomiast wywarzony głos w dyskusji zawsze jest czymś lepszym niż postawa Pana Radnego 

Kolbka, który będzie krytykował wszystko obojętnie, czy to jest coś pozytywnego czy nie. Przy okazji 

sam sobie zaprzeczając we własnej wypowiedzi, bo z jednej strony mówi o tym, że nic tak naprawdę 

nie zostało zrobione, potem mówi, że jednak były inwestycje, za które byliśmy nagradzani także trudno 

tutaj tą postawę dla mnie w ogóle zrozumieć, ale to też tak jak powiedziałem jest prawo Pana Radnego 

do własnego sądu, do własnego zdania więc trudno z nim tutaj dyskutować, nawet nie będę próbował 

polemizować. Natomiast chcę się odnieść do tych dyskusji związanych z drogownictwem i tutaj 

faktycznie trzeba powiedzieć uczciwie, że jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, z których zawsze 

realizowaliśmy jakąś dużą drogę, bądź dwie drogi czasami się udawało w danym roku budżetowym  

w roku poprzednim tego nie zrealizowaliśmy. Były starania o realizację tej inwestycji drogowej 

dotyczącej przebudowy Łąka Prudnicka – Starowice to nam się nie udało zrobić, zostało to przesunięte 

na ten rok to jest z powodów, o których Państwo wiecie, bo przecież o tym mówiliśmy. Ale prawda też 

jest taka, że jeśli chodzi o ten proces inwestycyjny w zakresie drogownictwa to go troszeczkę 

wstrzymaliśmy, ale było to spowodowane dużymi szansami i nadzieją związaną z Polskim Ładem. 

Proszę sobie przypomnieć były zapowiedzi w roku 2021, wiedzieliśmy o tym, były szkolenia my też  

w nich bardzo aktywnie uczestniczyliśmy, chociażby Pani Sekretarz tutaj aktywnie uczestniczyła w tych 

szkoleniach dotyczących Polskiego Ładu były to duże nadzieję na potężne pieniądze i wiedzieliśmy, że 

priorytet, który był w tym Polskim Ładzie dotyczył spraw drogowych, więc trudno byłoby oczekiwać 

od Zarządu, że przy tak bardzo korzystnym dofinansowaniu, który był zapowiadany przez Rząd Polski 

będziemy próbowali powiedzmy w innych programach 50 na 50 realizować drogi biorąc pod uwagę 

naszą sytuację zawsze lepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze środków w ramach Polskiego Ładu, 

gdzie to dofinansowanie jak Państwo doskonale wiecie w przypadku dróg było 95%, więc ja nie próbuje 

się jakby usprawiedliwiać, ale pokazuje racjonalne przesłanki do takiego postępowania, które 
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zastosowaliśmy w roku 2021 i trudno wydaje mi się z tym się nie zgodzić. Oczywiście wiemy teraz, że 

nadzieję były potężne, oczekiwania też sytuacja niestety nam się bardzo skomplikowała i to nie jest tak, 

że ja się Panie Radny usprawiedliwiam, ja po prostu myślę, racjonalnie staram się myśleć, jeżeli po 

przetargu wychodzi mi, że zamiast niecałych 16 milionów najniższą ofertą jest 36 milionów. Weźcie 

Państwo sobie pod uwagę nasz budżet 70 milionów, no nie ma takiej możliwości, pewnie wszyscy się 

Państwo ze mną zgodzą, że my nagle teraz z rękawa wytrzepiemy 20 milionów, dołożymy i zrobimy 

inwestycje za 36 milionów, nie ma takiej opcji. Byłem tutaj racjonalny i swoje stanowisko cały czas 

prezentowałem zresztą przyzna Pan Radny też, bo były takie pytania mówiłem już od dawna, że biorąc 

pod uwagę tą sytuację, która jest praktyczne zrealizowanie tych inwestycji w tym kształcie jest 

niemożliwe i jedyną szansą, o czym już Pan Starosta wspomniał jest sytuacja taka, że albo coś się zmieni 

na rynku w tym zakresie albo będzie możliwość skorygowania naszych inwestycji w zakresie 

rzeczowym, bo jeśli chodzi o długość kilometrów, które zadeklarowaliśmy to pewnie to nie ulegnie 

zmianie, ale być może sposób realizacji tego zadania czy ograniczenie jego realizacji do jakiegoś 

najważniejszego zakresu przykładowo do położenia asfaltu, zrobienia nawierzchni, jeżeli to się 

ograniczy to będziemy w stanie być może te zadania zrealizować, ale tutaj też czekamy na to co 

instytucja, która będzie to sprawdzać i finansować na ten temat nam powie. Jeżeli stworzy się taka 

sytuacja, że będzie szansa wykorzystać te środki to oczywiście będziemy robić wszystko żeby je 

wykorzystać, bo nawet czasami warto mocno ograniczyć zakres, ale wykorzystać 15 milionów i coś 

zrobić niż oddać środki albo w ogóle ich nie wykorzystać. I to jest jakby ta sprawa, natomiast te uwagi 

dotyczące jakby realizacji łatania, czyli remontów takich bieżących i tutaj wskazanie żeby jak 

najszybciej, w okresie wczesnej wiosny to oczywiście uważam, że to też jest właściwy kierunek, 

będziemy się starali następnym razem zrealizować. Mam nadzieję, że ta dyskusja dotycząca raportu,  

z której wymieniamy się spostrzeżeniami też ma być kształcąca, więc to nie chodzi tylko o to żeby 

ocenić albo nie ocenić Zarząd, ale też żeby wymienić się poglądami i po to ona jest, aby na przyszłość 

coś poprawić, a nie tylko i włącznie skrytykować, dziękuję bardzo. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chciałem zabrać głos, bo Pan Wicestarosta powiedział, że ja 

czemuś zaprzeczam. Ja niczemu nie zaprzeczam Panie Starosto, ja uważam, że owszem zrealizowaliście 

ileś tam projektów, no właśnie Pan mówi, że najwięcej. Chciałbym się zapytać dlaczego w takim razie 

Nysa, tak duży Powiat, bogaty Powiat o wiele bogatszy niż my tylu projektów nie realizuje, no być 

może się skupię na czymś innym, tam się lepiej dzieje, to jest inna sprawa. Więc ja niczemu nie 

zaprzeczam, wie Pan Wy coś robicie pompujecie to, a ja powiem właśnie tutaj, bo Pan mówił o…. wrócę 

do Prezesa PCM-u, którego nie ma, może to jest teraz sprawa, ale przez cały ten rok poprzedni żeście 

go wspierali, pompowali, bo ja wbrew temu co ktoś tam mówi, że ja bronię go, bo to nie chodzi o to, bo 

ja od początku mam swoje zdanie, tylko bronie sposobu w jaki żeście go odwołali w tej sytuacji i tak 

samo żeście go pompowali, żeście go tutaj próbowali przestawiać jak najlepiej, wspieraliście go, bo 

chcieliście udowodnić, że mieliście rację, a nie mieliście racji niestety, bo teraz to wyszło, dziękuję 

bardzo. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku 

(druk nr 450) (15:14:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym, 

po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, rada powiatu przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum 

zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. 

W związku z przeprowadzoną debatą Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu w Prudniku (druk nr 450) (15:16:00) 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74610
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Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Józef 

Janeczko, Kazimierz Bodaszewski 

• PRZECIW (6): 

Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz 

Kolbek, Magdalena Sobczak 

Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi Powiatu otrzymania wotum zaufania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. (druk nr 451) 

(15:17:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że Komisje stałe, na swych posiedzeniach 

rozpatrywały komplet materiałów związanych z tym punktem porządku, a mianowicie: sprawozdanie 

finansowe Powiatu Prudnickiego; sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r.; 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu; informację  

o stanie mienia komunalnego Powiatu. 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 104/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2021 r. 

Następnie Przewodniczący Rady Józef Janeczko odczytał uchwałę Nr 140/2022 z dnia 16 maja 2022 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą opinii w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r. 

Następnie opinię o sprawozdaniu finansowym oraz z wykonania budżetu przedstawili Przewodniczący 

Komisji: Kazimierz Bodaszewski – Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 

Gospodarczego, Bożena Wróblewska – Komisja Rewizyjna, Mirosław Czupkiewicz – Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz Joanna Korzeniowska – Komisja Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tak ważne sprawozdanie i wypadałoby chociaż dwa słowa 

powiedzieć. Budżet został uchwalony 29 grudnia 2021 r. na kwotę 63 919 444 zł. i został później 

zweryfikowany i można powiedzieć przekształcony w wyniku kolejnych miesięcy na kwotę  

77 537 151 zł. Nasz kolega Mirosław Czupkiewicz powiedział, że dwadzieścia kilka milionów to nie 

jest znacząca kwota. 

Głos zabrała Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu: Patrząc na to co się dzieje, jeżeli chodzi  

o inwestycje. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Niemniej jednak, trzeba podkreślić ten aspekt sprawy. Ja 

zawsze przekazywałem na naszych dyskusjach w sprawie budżetu, te dwadzieścia kilka milionów jest 

znaczącą kwotą w skali naszego całorocznego budżetu, ponieważ jest to 31 %. Brakuje nam jeszcze do 

tego górnego pułapu, żeby czasami nie przekroczyć wskaźnika relacji pomiędzy zadłużeniem  

a dochodem, ale dwadzieścia kilka milionów dla mnie, osobiście w stosunku do budżetu to jest znacząca 

kwota, niemniej jednak zdaje sobie też sprawę, że bez brania pożyczek szeregu różnych spraw, różnych 

projektów nie udałoby się zrealizować. Wszyscy niestety żyjemy w takim świecie, a nie innym i bez 

pożyczek nie da się realizować różnych projektów. Ta sprawa nie tylko dotyczy naszego Powiatu, jakby 

ktoś zerknął na strony innych powiatów, czy województw to również tak to się odbywa. Ale tylko takie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74615
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spostrzeżenie dla naszego kolegi Radnego Mirosława Czupkiewicza, że dwadzieścia kilka milionów  

w stosunku do naszego rocznego budżetu to jest znacząca kwota. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady, w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do zabrania głosu, zamknął 

dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. (druk  

nr 451). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. 

(druk nr 451) (15:36:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, 

Kazimierz Bodaszewski 

• PRZECIW (1): 

Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (5): 

Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef 

Meleszko 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk 

nr 452a) (15:37:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  

o odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu  i po analizie sprawozdania finansowego za rok 2021. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Wróblewska odczytała uchwałę nr 1/2022 Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu  i po analizie 

sprawozdania finansowego za rok 2021. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem zgłoszeń do zabrania głosu, zamknął dyskusję  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  

w Prudniku (druk nr 452a). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

w Prudniku (druk nr 452a) (15:40:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, 

Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Janusz Siano, 

Dragomir Rudy, Józef Janeczko 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74618
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• PRZECIW (6): 

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

Langfort, Bożena Wróblewska 

Nastąpiła zmiana quorum (15:40:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Alicja Zawiślak 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego 

do roku 2030 (druk nr 453) (15:50:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:51:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Magdalena Sobczak 

2. Ewelina Langfort 

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

uchwały pod głosowanie.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Prudnickiego do roku 2030 (druk nr 453) (15:53:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Józef Meleszko, 

Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Mirosław 

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

Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(3): 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort 

Nastąpiła zmiana quorum (15:53:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Magdalena Sobczak 

Nastąpiła zmiana quorum (15:53:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74625
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Do sesji dołączyli radni: 

1. Ewelina Langfort 

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Białej (druk nr 454) (15:53:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 454) (15:54:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Magdalena 

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

Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Joachim Kosz, 

Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 455) (15:55:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:55:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

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

uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 455) (15:55:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, 

Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Dragomir 

Rudy, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74628
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74634
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2017-2027” (druk nr 456) (15:56:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych. 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027” (druk nr 456) (15:58:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena 

Sobczak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Dariusz 

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

Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

w Prudniku na rok 2022 (druk nr 458a) (15:58:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 458a) (15:59:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Judyta 

Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Bożena 

Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 459) (16:00:00) 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74636
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74641
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74644
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 459) (16:01:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Judyta Walocha, 

Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Bożena 

Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, 

Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 461) 

(16:01:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy 35 tyś. zł zostanie przeznaczone na dostosowanie poradni? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak, na Poradnię Zdrowia Psychicznego. Na 

razie tyle, bo i tak będzie robiona dokumentacja i dopiero po tym będziemy wiedzieli jaka mniej więcej 

kwota jest potrzebna. No i wiadomo, że teraz w jednym momencie nie jestem w stanie wygospodarować 

tyle środków naraz, więc mamy w budżecie już 110 tyś., za niedługo wprowadzimy być może z 

Zarządem kwoty, które dał burmistrz czy które Rada Gminy dała, 200 tys. zł. i powiedzmy może  

w następnym miesiącu będzie taka możliwość lub za dwa, jeżeli jeszcze, będzie taka potrzeba 

wprowadzimy naszą brakującą kwotę. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tylko jeszcze takie pytanie dodatkowe, bo Burmistrz na 

ostatniej sesji powiedział, że on tych pieniędzy do budżetu Powiatu nie prześle. 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Ale to tak zawsze jest. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Acha, czyli my musimy mieć swoje pieniądze zabezpieczone, 

te 600 tys. zł. 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak, tylko proszę zauważyć, bo jest uchwała 

podejmowana w sprawie przyznania dotacji, jest później po tej uchwale podpisywana umowa i tam  

w tej umowie są zawarte warunki kiedy i jak są zwracane pieniądze. Jeżeli kwota jest bardzo duża to na 

przykład chcemy żeby były takie zapisy w umowie, że np. w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury do 

zapłaty, albo w ciągu 7 dni od przekazania faktury do zapłaty. Musicie wiedzieć, że też musi u nas jakaś 

płynność być. Więc pieniądze będą zapisane w budżecie, będzie można ogłosić przetarg na realizację 

inwestycji dopiero wtedy, jak będzie zrealizowana i odebrana, przeważnie mamy miesiąc na zapłatę 

faktury. Wtedy Powiat zwraca się z wnioskiem o przelanie fizycznie pieniędzy, żebyśmy mogli np. 

zapłacić wykonawcy. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74647
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Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Jeszcze jedno pytanie dodatkowe, bo akurat ta uchwała nie 

była omawiana, o te 600 tys. zł., które jest zaplanowane. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Będzie zaplanowane. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy 600 tys. zł., zostanie przeznaczone tylko i wyłącznie na 

dostosowanie pomieszczeń w PCM-ie. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tylko i wyłącznie to jest zadanie przy 

Starostwie, te pieniądze nigdzie nie idą do żadnego PCM-u. My jako Starostwo będziemy realizować 

inwestycje. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Za 600 tys.? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: I tyle rozumiem, że wyjdzie. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: No nie wiem, bo będzie przetarg. Takie są plany, 

ale jak to w rzeczywistości wyniknie to my nie wiemy.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: 600 tyś. zł., dla niektórych to jest dość spora kwota.   

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Tak to jest duża suma. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Budynek jednorodzinny cały stawiam dajmy na to za  

400 tys. zł. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Ale widzicie Państwo jak teraz ceny poszły do 

góry, więc my na to nie mamy wpływu. Będzie zaplanowane 600 tys. zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tylko i wyłącznie na dostosowanie budynku i remont itd. 

Dzięki. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Pociągnę trochę wypowiedź kolegi proszę mi 

powiedzieć 200 tyś. zł. jest od gminy Prudnik. 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: A dalej? 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: 110 tyś. zł. Gmina Głogówek. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: A Biała? 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Nic. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Lubrza też nic? 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Nie, nic.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Poradnie prowadzi PCM? 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak. 
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Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: I na dzień dzisiejszy poradnia jest w budynku PCPR-u 

i tam są w sumie dwa pomieszczenia z tego co pamiętam. A tutaj w szpitalu na Piastowskiej ta poradnia 

ma zostać wykonana gdzieś w pomieszczeniach na parterze koło windy od strony ogrodu. 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Plany się zmieniły, poprzedni Prezes chyba miał 

inne plany, a obecny inne. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To się wyjaśni na dniach. Bo tematem chciał 

w przyziemiu, teraz jeszcze dyskutujemy o innym wariancie z nowym Prezesem, także jeszcze do końca 

nie jest to określone, czy to będzie tam, czy w budynku administracji. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No właśnie, bo z tego co poprzedni Prezes mówił podjął 

działania dotyczące utworzenia POZ-tów i do tego przystosował, tak nam powiedział, pomieszczenia  

w budynku dyrekcji na parterze, właściwie w podziemiu jest świetlica i tam już zostały jakieś prace  

dostosowawcze wykonane. Nie wiadomo czy w tej sytuacji finansowej POZ ruszy, albo inaczej, jak 

szybko ruszy. To jakie są plany odnośnie tej poradni, bo te 600 tys. zł. z czegoś wynika, skoro było 

planowane w jakiś pomieszczeniach, czyli ktoś przyszedł, zrobił kosztorys inwestorski na konkretne 

pomieszczenia, teraz się mówi, że może przesuniemy w inne miejsce, no to znowu ta kwota to jest taka 

właściwie nie wiadomo co. Co my tam chcemy zrobić, to jest dostosowanie pomieszczeń, 

pomieszczenia to są ściany, które trzeba niewielkim kosztem wyremontować, postawić biurko, może 

jakąś leżankę i szafy na dokumentację i to jest wszystko. Ja nie wiem, co ma kosztować 600 000 zł., aby 

dostosować pomieszczenie właśnie na ten cel. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Leczenie bioprądami, itd.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ale to jest poradnia, to nie jest rehabilitacja, dlatego 

tutaj mam jakieś obawy. Chciałbym wrócić do tej kwoty 1.350 000,00 zł. Proszę mi powiedzieć na co 

konkretnie planowane są te pieniądze, bo ja rozumiem, że skoro Powiat daje pieniądze podwyższając 

nabycie akcji to te pieniądze, za te akcje wpłyną do PCM-u. Więc myślę, że są to pieniądze znaczone 

co oznacza, że my mówimy, że dostaniecie konkretne pieniądze, ale na konkretny cel, więc jeżeli ten 

cel jest określony, bo dlaczego nie 1.300 000,00 albo 1.200 000,00 albo 1.500 000,00 tylko akurat  

1.350 000,00 zł. Prosiłbym ewentualnie o wyjaśnienie. Jeżeli jesteśmy już przy PCM to chciałbym się 

dowiedzieć, na jakim stanowisku w Spółce została zatrudniona Pani Gajewska. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jeśli chodzi o Panią Gajewską jest 

Prokurentem i Dyrektorem Administracyjnym. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Prokurent nie jest stanowiskiem w strukturze. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: I Dyrektorem też jest, tylko nie pamiętam 

czy administracyjnym, ale raczej tak.  

 

Głos zabrał Radca Prawny, Pani Katarzyna Benroth-Kurpiel: Dyrektor do spraw administracji  

i rozliczeń. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: I takie stanowisko jest w strukturze PCM- u? 

 

Głos zabrał Radca Prawny, Pani Katarzyna Benroth-Kurpiel: Zostało utworzone. Zamiast Dyrektora do 

spraw inwestycji. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Na co te pieniądze są znaczone i w takim razie na co 

one będą wydatkowane. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Podniesienie kapitału, w zamiarze Zarządu 

Powiatu związane to jest z zapłatą za inwestycje, które Spółka wykonała ze środków własnych  
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w tamtym i w bieżącym roku. Pewnie nie wszystkie, ale prawie wszystkie, bo tutaj też mówimy choćby 

o potrzebie dołożenia do ambulansu w bieżącym roku, to jest około 80 000 zł., brakuje do tego co 

przekazał Zarząd Województwa, co pozwoli uwolnić środki ze Spółki, żeby zapłacić i poprawić 

płynność finansową i zapłacić zobowiązania, które w Spółce są. Czyli na przykład ZUS-y, które właśnie 

na podobną kwotę są, wynagrodzenia kontraktowe jeszcze niepopłacone, szereg faktur, także tam jest 

duży problem finansowy i te środki pozwolą go nie w pełni pokryć, ale ułatwić pracę Zarządowi, żeby 

mógł poradzić sobie z resztą. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Utworzenie stanowiska Dyrektora, czyja to była propozycja, 

Rady Nadzorczej, czy Zarządu Powiatu? 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jak Państwo pamiętacie, jeśli chodzi o nowy 

Zarząd, który jest w podobnej konstelacji jak ten sprzed 3 lat, działają menedżerowie w tandemie, 

poprzednio Prezesem była Pani Gajewska, która miała do pomocy do spraw finansowych  

i inwestycyjnych, również pana Brzozowskiego. Tym razem Pan Brzozowski jest Prezesem, z kolei Pani 

Gajewska wspiera go w tych dziedzinach, gdzie on jest tj. słabszy, czyli uzupełnia w kwestiach 

medycznych jego wiedzę, w kwestiach rozliczeń z NFZ-em także, to jest powrót do podobnej struktury, 

jak ta, która była właśnie przed trzema laty.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ale czyja to była propozycja? 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Była to propozycja Pana Prezesa 

Brzozowskiego, aczkolwiek my również podobnie wyobrażaliśmy sobie kształt nowej ekipy 

zarządzającej. Tutaj nie narzucając, w którym kierunku to będzie szło, uważamy, że jest to skuteczna 

grupa menedżerska. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy Dyrektor ds. Medycznych został przywrócony? 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jest wyłoniony nowy, nie wiem czy to jest 

Lekarz Naczelny, czy Dyrektor Medyczny, ale jest to również osoba, z którą mieliśmy już do czynienia 

wcześniej, Doktor Ordysiński podjął rękawice i będzie wspierał Zarząd Spółki w sprawach 

wymagających nadzoru medycznego, lekarskiego, bo tego ostatnio nie było, co było karygodne. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy funkcja dla Pani Gajewskiej wynikała z propozycji Pana 

Prezesa, czy z tego powodu żeby znaleźć dla niej stanowisko, na które mogłaby być zatrudniona  

w PCM-ie. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Wchodzimy znowu w jakieś 

nieprzemyślane dyskusje moim zdaniem, bo już raz marudzeniem i atakami straciliśmy dobry Zarząd  

w Spółce i dzisiaj nie wchodźmy w takie dywagacje. Na pewno Ci Państwo do nas nie przyszli za pracą, 

to myśmy ich prosili żeby znowu nam pomogli a w tej chwili jakieś takie dyskusje, że dla kogoś 

specjalnie tworzymy stanowisko. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To jest ważne pytanie, dlaczego nie. 

 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie, to nie jest ważne pytanie. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ważne pytanie dlatego, że mamy złe doświadczenia jeśli 

chodzi o Zarząd w tej Spółce, dlaczego mamy nie wiedzieć. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Z tymi ludźmi nie mamy złych 

doświadczeń, tylko dobre. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Odeszli, a teraz wracają na lepszych warunkach niż poprzedni 

Prezes, czyli mają lepsze warunki, więcej pieniędzy wyciągną ze Spółki. Dobrze dziękuję. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto, ja myślę tak, niedawno spotkaliśmy się 

tutaj, rozmawialiśmy na temat sytuacji Spółki, dzisiaj procedowany jest projekt uchwały, w tym 

projekcie uchwały są konkretne pieniądze i dlatego proszę się nie dziwić Radnym, że Radni się tak 

pytają. No ja do końca nie usłyszałem, bo padła odpowiedź ogólna, na co 1 350 000 zł., zostanie 

przeznaczone, a może na to, a może na to, no czy my wiemy w ogóle jakie są te długi, ile środków 

potrzeba, bo dla Powiatu 1.350 000,00 zł., to są naprawdę duże pieniądze. Słyszymy cały czas, że nie 

ma pieniędzy, a nagle fajnie, że znajdujemy, tylko ja bym nie chciał, aby te pieniądze poszły dalej na 

horrendalnie wysokie, bardzo wysokie płace, bo jeżeli tam się to nie zmieni to te 1.350 000,00 zł., 

wpadnie, jedna wypłata, dwie wypłaty i ich nie będzie i my nie poprawimy tej sytuacji. Pan mówił  

o karetce, o której karetce mówimy, o tej ostatniej? 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dostaliśmy karetkę, a Spółka nie miała pokrycia? No, 

bo ja czytam prasę i tam pisze, że Urząd Marszałkowski dołożył, Spółka ma 200.000 zł., tak nam 

mówiono, bo dostała za rozbity. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie ma tych pieniędzy niestety, już zostały 

dawno wydane. 

 

Głos zabrał Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano: Środki z odszkodowania zostały wydane na inne 

cele. Dajemy do zrozumienia, że sytuacja Spółki nie jest dobra. Panie Radny, na pewno Pan jest 

człowiekiem, który ma pojęcia na temat funkcjonowania takich Spółek. Jeżeli mówimy o tym, że jest 

zagrożona płynność, to nie mówimy tego tak sobie, żeby tylko powiedzieć, tylko sugerujemy coś. Nie 

ma dobrej sytuacji w PCM, jest wiele spraw do naprawienia. Ściągnęliśmy ten Zarząd tu, na naszą 

prośbę oni tu przyszli do pracy, bo jest poważna sprawa i naprawdę zmieńmy troszeczkę podejście do 

tematu i punkt widzenia. To są poważne sprawy i jeżeli Prezes nam pisze pismo z prośbą  

o dokapitalizowanie Spółki w minimalnej kwocie 1.350 000,00 zł., to tego nie robi dlatego, że ma taki 

kaprys, tylko jest poważna sprawa w PCM i wiele rzeczy się pojawia, oni dopiero analizują sytuację, 

padały pytania dotyczące sytuacji Spółki. Czy jest już program naprawczy? Radny Meleszko między 

innymi mnie o to pytał. Ja powiedziałem, że oni cały czas w tej chwili analizują sytuację, dopiero ten 

Zarząd funkcjonuje drugi tydzień. Mieliśmy spotkanie, będzie przedstawiony program naprawczy, 

uzbrójcie się Państwo w cierpliwość, bo zobaczycie, że sytuacja jest zupełnie inna od tej, która się  

w mediach kształtuje, naprawdę i wierzcie mi, że podjęliśmy tą decyzję z pełną odpowiedzialnością. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Tak, ale my będziemy musieli podjąć uchwałę. 

 

Głos zabrał Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano: Zgadza się.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja bym chciał też podnieść rękę z pełną 

odpowiedzialnością, bo tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, ja również się czuje jako Radny 

winny tej sytuacji, która gdzieś powstała, bo niestety to jest nasza Spółka. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale ja się nie czuje winny, nie wiem dlaczego my byśmy się 

mieli czuć winni. Są osoby, które za to odpowiadają, ja rozumiem, że one teraz ratują się w ten sposób. 

ale teraz jeszcze próbują mówić, że my nie możemy za dużo wiedzieć. Znów się zaczyna to samo, 

przedtem zadawaliśmy pytania to się okazało, że to jakaś tajemnica. Dalej są jakieś tajemnice  

i niedomówienia, być może o to chodzi i znów się spotkamy za pół roku, czy za rok i znów będzie 

sytuacja taka, że jeszcze się bardziej pogorszy sytuację i wtedy faktycznie będzie koniec. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dobrze, ale dlaczego powiedziałem, że się czuje winny 

również, być może ty się nie czujesz, ale pamiętasz, że na twój wniosek została wprowadzona do 

porządku obrad naszej sesji właśnie ta informacja o sytuacji w PCM. Ile na komisji takich pytań zadałeś, 
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konkretnych, takich żeby Prezesowi w pięty poszło? Ja przynajmniej nie słyszałem takich pytań, Pan 

Prezes mówił co chciał, a myśmy po prostu przytakiwali. Przypomnę, że mamy możliwości kontrolne, 

każdy Radny ma możliwości kontrolne wynikające z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, co 

prawda ograniczone RODO, no ale mamy. Czy ktoś z nas na przykład poszedł do PCM-u i poprosił  

o jakieś dokumenty? Nie i dlatego mówię o tym, że się czuję też winny, bo być może mogłem skorzystać 

ze swojego uprawnienia.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jeżeli Ty liczysz na to, że Tobie dokumenty udostępnią  

w PCM… 

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No tak, ale mówisz dokumenty itd., no być może trzeba 

było spróbować, pójść do PCM, do Prezesa. Panie Prezesie proszę mi dać ten, ten i ten dokument,  

a Prezes powiedziałby: Panu nie dam, to wtedy można by było tutaj krzyczeć itd. Rada Nadzorcza ma 

swój zakres działania, swoją specyfikę i należy pamiętać, że w spółkach kapitałowych rządzi Prezes 

Zarządu, Zarząd rządzi i to są jego decyzje i teraz Rada Nadzorcza nic by nie robiła, gdyby chciała 

kontrolować wewnątrz działalności Spółki, bo jeżeli Rada miałaby zacząć kontrolować, wchodzić 

gdzieś głęboko w treści umów i inne, to by musiała cały czas tam siedzieć, a przy okazji proszę Państwa, 

czy wy wiecie jakie jest wynagrodzenie Rady Nadzorczej w PCM? Nie wiem czy w Polsce jest 

wynagrodzenie za taką odpowiedzialność na tak żenująco niskim poziomie.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile? 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Około 500 zł. otrzymuje Członek Rady Nadzorczej 

Spółki Kapitałowej, gdzie członkowie Rad Nadzorczych w spółkach gminnych gdzie ta 

odpowiedzialność, no ale odpowiedzialność jest zawsze odpowiedzialnością, otrzymują kwoty około 

dwóch tysięcy, a może niewiele mniej. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli chcesz powiedzieć przez to, że 500 zł. dostawali, więc 

pracowali na tyle, ile dostawali. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Nie ja tego nie powiedziałem, to Ty powiedziałeś. 

Chodzi mi o to, że jakby z tych waszych wypowiedzi wynika, że Rada Nadzorcza, gdzieś jest 

odpowiedzialna i tak dalej. To przecież Zarząd przygotowuje dokumenty, Rada mówi proszę mi taki, 

tak i taki dokument przygotować, to trzeba przeanalizować. Zresztą tutaj Pan Prezes, p.o. Prezesa, 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, mówili o specyfice funkcjonowania takiej Spółki i specyfice 

pewnych płatności, które gdzieś są troszeczkę z dużym opóźnieniem. Ja absolutnie nie chcę bronić 

nikogo, ale jest problem i Panie Starosto ja myślę, że tamto spotkanie zapoczątkowało pewien proces, 

że my będziemy informowani, skoro musimy podejmować takie decyzje i tylko o to chodzi. To chodzi 

o informację, nie żeby się czepiać. Pytanie na jakim stanowisku została zatrudniona Pani Gajewska jest 

normalnym pytaniem jakie powinien zadać każdy, a szczególnie Radny i tutaj żeby nie było tak, że 

Czupkiewicz zadał pytanie i znowu Pani Gajewska przez Czupkiewicza rezygnuje z funkcji. No 

będziemy pytać, skoro nie będę miał informacji to będę pytał chyba, że będę te informacje miał, 

dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Szanowny Panie Radny Czupkiewicz, pytań to ja zadałem 

masę, nawet mnie Przewodniczący z jednej komisji próbował uciszyć. To jest jedna sprawa. Szanowny 

Radny chce mi powiedzieć, że Rada Nadzorcza to z przymusu jest tam powołana? Czy jakikolwiek 

człowiek z Rady Nadzorczej z przymusu tam funkcjonuje? Każdy podejmuje swoje decyzje. Uważamy 

w większości naszego klubu, że Rada Nadzorcza też się przyczyniła do takiego stanu rzeczy, bo być 

może za późno powiadomiła Zarząd Powiatu. Dlatego proszę nie bronić Rady Nadzorczej, bo Rada 

Nadzorcza sama się obroni, a nikt nikogo nie przywiązał na siłę do pewnego stanowiska.   

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Czy jest możliwe, że na sesji czerwcowej otrzymamy 

taką informację, na co konkretnie te pieniądze będą przeznaczone? 
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie ma sensu odwlekać tego.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski:  No bo pytamy, to jest spora kwota, a nikt nie wie na co 

zostanie przeznaczona. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jest wykaz inwestycji, które Spółka 

poczyniła w ostatnim czasie na 1.233 000,00 zł., do tego dochodzi jeszcze dopłata do ambulansu, żeby 

zabezpieczyć całą płatność. Ja mogę odczytać jakie to są inwestycje, jeśli Państwa to interesuje. 

Większość, duża część jest takich 23 tys. zł., 18 tys. zł., 56 tys. zł., 45 tys. zł., ale na przykład Asseco - 

system informatyczny 269 tys. Z grubszych rzeczy trochę sprzętu medycznego, najdroższy to tutaj jest 

zakup wstrzykiwacza kontrastu do pracowni RTG, zakup dwóch stołów operacyjnych 

elektrohydraulicznych za 135 000 zł. To nie są jakieś duże kwoty, ale one łącznie dają 1.233 000,00 zł., 

i te pieniądze po prostu były wydatkowane nie do końca w przemyślany sposób i zachwiały płynność 

finansową. Oczywiście inne nierozsądne wydatki też tą płynnością zachwiały, to może jeszcze były 

stosunkowo rozsądne rzeczy, natomiast są inne wydatki w Spółce. Powoduje to wbrew temu co mówił 

Pan Prezes, że 5 milionów straty dopiero zachwiało by płynnością finansową, a mówił to ostatnio czy 

na sesji, czy na komisji. Tymczasem ta płynność jest już w tej chwili mocno zagrożona i dlatego trzeba 

zawrzeć układ z ZUS-em, trzeba spłacić Urząd Skarbowy, trzeba spłacić podwykonawców, to znaczy 

dostawców usług, trzeba spłacić lekarzy, którzy są na kontraktach i nie tylko lekarzy. Także to wszystko 

razem tworzy kwoty. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja rozumiem, że te pieniądze idą na spłatę tych inwestycji  

i zakupów, tak? 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak 

 

Głos zabrał Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano: Żeby uwolnić inne środki. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Żeby można było zapłacić następne ZUS-y. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak my to rozumiemy.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli nie na płace? 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Nie.  

 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Ja mam tylko jedno pytanie, czy lekarze, którzy 

zarabiali tak wysokie pensje, czy im się to ukróci nowymi kontraktami i za dyżury też, bo prasa opolska 

się rozpisywała, że najlepiej opłaca się na dyżury jeździć do Prudnika, bo są najlepiej płatne. 

 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie ukrywam, że zdarzają się tam dość 

horrendalne wynagrodzenia, które zostały ustalone bez jakiejkolwiek wiedzy czy Rady Nadzorczej czy 

Zarządu Powiatu. Prezes miał takie prawo, niemniej jednak one również ciągną Spółkę w dół i nowy 

Zarząd na pewno będzie starał się możliwie szybko te wynagrodzenia doprowadzić do normalności  

z tym, że nie może tego robić pośpiesznie, ponieważ musi zachować ciągłość działalności medycznej 

Spółki. Nie może natychmiast wypowiedzieć umów iluś tam lekarzom, ale są negocjacje, ciężko idą, 

nie chcą lekarze odpuścić, bo nie są to lekarze związani z naszym Powiatem, tylko są z różnych miejsc 

naszego kraju. Jest to trudna sytuacja, stawki bywają naprawdę szokujące i nie potrafimy zrozumieć, na 

co liczył Prezes, jaki miał plan biznesowy, żeby to ogarnąć. Mam wrażenie, że pod tytułem Powiat da 

pieniądze jakoś to będzie, chyba tak to musiało być.  

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję w tym temacie i poddał projekt uchwały 

pod głosowanie.   
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 

r. (druk nr 461) (16:34:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Janusz Siano, Antoni 

Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Bożena 

Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Mirosław 

Czupkiewicz 

• PRZECIW (1): 

Józef Meleszko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

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

(druk nr 462) (16:34:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 462) (16:36:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

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

Rudy, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Ryszard 

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

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Józef Meleszko, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

20. Wnioski i oświadczenia Radnych. (16:36:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 

30 czerwca 2022r. o godzinie 13:00 w związku z tym, że 24 czerwca w piątek jest zakończenie roku 

szkolnego.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynął 

wniosek Pana Radnego Kolbka dotyczący spraw związanych z przedłożeniem faktur i przedłożeniem 

listy osób, które brały udział w uroczystości związanej z Trzydziestoleciem Samorządu.  

Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski złożył wniosek, by Starostwo wydrukowało plakaty i przekazało  

je do każdej apteki z informacją o godzinach otwarcia poszczególnych aptek.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74719
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=74723
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Radny, Pan Józef Meleszko złożył wniosek, by na następnej sesji został przedstawiony projekt 

naprawczy PCM-u w Prudniku. 

21. Zamknięcie LVI sesji Rady Powiatu. (16:41:00) 

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

 

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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