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Protokół Nr LVII/2022 

z posiedzenia LVII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 30 czerwca 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 2022-06-30 o godz. 13:03:16, a zakończono o godz. 15:07:51 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joachim Kosz 

5. Ryszard Kwiatkowski 

6. Józef Meleszko 

7. Dragomir Rudy 

8. Janusz Siano 

9. Antoni Sokołowski 

10. Magdalena Sobczak 

11. Judyta Walocha 

12. Alicja Zawiślak 

13. Kazimierz Bodaszewski 

14. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LVII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:03:00) 

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

obecnych na niej Radnych i Panów Starostów. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:03:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:04:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:05:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Bożena Wróblewska 

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) wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 465a);  

b) wprowadzenia autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 471a). 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77347
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77348
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77350
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie autokorekty projektu 

uchwały. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 465a) 

(13:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, 

Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie autokorekty projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 471a) (13:11:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Antoni 

Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Bożena 

Wróblewska, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie przesunięcie punktu 19 do punktu 7.  

Głosowanie w sprawie przesunięcia punktu 19. Przyjęcie informacji Nadzorów Wodnych  

w Prudniku, Otmuchowie, Krapkowicach i w Opolu z działań podejmowanych w 2021 r., do 

punktu 7 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, 

Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, 

Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie przedstawione zmiany. 

Przyjęcie porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:13:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, 

Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja 2022 r. (13:14:00) 

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 sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja 2022 r. (13:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, 

Józef Meleszko, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef 

Janeczko, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(4): 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Kazimierz 

Bodaszewski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:15:00) 

Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu   

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:31:00) 

Wicestarosta Prudnicki, Pan Janusz Siano przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto mam takie pytania. Pierwsze to w zasadzie nie 

jest pytanie tylko stwierdzenie. Nie Pan Eugeniusz tylko Brat Eugeniusz, chyba, że dla Pana nie jest to 

ważne, ale powinno się raczej tak powiedzieć, chyba, że Pan mówi Pan Ksiądz. Druga kwestia to droga 

Łąka Prudnicka, a mianowicie jej oświetlenie. Czy to oznacza, że Gmina nie chce się dołożyć do 

oświetlenia? 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77370
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77376
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77401
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Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Myślę, że to wybrzmiało w moim sprawozdaniu, które 

przeczytałem jasno i logicznie, że jest odmowa partycypacji w tych kosztach. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A dlaczego? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: A to już musi się Pan pytać Pana Burmistrza, natomiast ja 

ze swojej strony mogę powiedzieć, że te działania były spowodowane chęcią zmniejszenia zakresu 

zadania poprzez to, że jak Państwo pamiętają po przetargu te kwoty były astronomiczne. W związku  

z tym staraliśmy się podejść do tematyki tej drogi na zasadzie takiej żeby zrezygnować z niektórych jej 

elementów, które w pierwotnej wersji były zaprojektowane. W związku z tym, że za oświetlenie na 

terenie Gminy zawsze odpowiadają władze lokalne samorządowe gminne pojawił się pomysł, aby to 

oświetlenie, które miało by tam zafunkcjonować na tym terenie mógł na siebie przejąć włodarz Gminy 

Prudnik. I stąd też ta prośba o ewentualne wyasygnowanie środków na ten cel co byłoby dla nas 

rozwiązaniem korzystnym, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli to oświetlenie w tej fazie nie 

powstanie to w przyszłości, jeżeli będzie konieczność budowania tego oświetlenia nieunikniona będzie 

pewnie jakaś ingerencja w tą substancję, którą zbudujemy w tej chwili, a tego chcielibyśmy uniknąć. 

Jeżeli oczywiście przetarg nam wyjdzie i będzie to zadanie realizowane. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli tutaj Gmina się nie zgodziła i w tej chwili ta inwestycja 

będzie bez tego oświetlenia, tak? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, no to mam takie pytanie, mówił Pan tu o drzewach. 

Czy może Pan powiedzieć na jakim etapie jest ta sprawa w Kazimierzu z drzewami, czy dostaliście 

jakąś informację od organów ścigania? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie, nie mamy informacji na ten temat. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze teraz wie Pan co, chodzi mi o PCM. Nie wiem czy 

dobrze usłyszałam, ale tam Pan czytał, że przekazaliście jakieś mienie teraz na PCM? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Zgodnie z informacją, którą pokazywaliśmy na spotkaniach 

z Państwem na Komisjach i chyba na ostatniej sesji wyasygnowaliśmy poprzez oszczędności  

i rezygnacje z niektórych zadań, które mieliśmy zaplanowane oraz z środków, które były  przeznaczone 

na inwestycje w ramach wsparcia covidowego. Te środki wszystkie, które udało nam się zebrać 

postanowiliśmy przekazać spółce, dlatego, że jak Państwu tłumaczyłem zagrożona była płynność spółki 

i to się teraz ziściło. W formie konkretnego aktu notarialnego przekazaliśmy te środki w wysokości  

1 350 000 zł na zakup akcji serii „M”. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pan mówił, że skierowaliście sprawę do prokuratury przeciwko 

Prezesowi i Dyrektorowi ds. Medycznych, tam chodziło konkretnie o co? Konkretnie, bo tu o jakimś 

ryczałcie była mowa. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Dokładnie to co wybrzmiało, po raz kolejny powtarzam 

Panu, w moim sprawozdaniu, które przedstawiłem. Uznaliśmy, że mogły być działania prawdopodobnie 

na szkodę Spółki, w związku z tym Zarząd podjął decyzję żeby skierować sprawę do prokuratury, 

natomiast jeszcze nie skierował, jest w tej chwili przygotowywany akt, czyli wniosek, który ma być 

złożony. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli jeszcze nie skierował, tak? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ja nie przeczytałem, że skierował, ja przeczytałem, że 

Zarząd podjął decyzję o skierowaniu. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Kiedy przewiduje Zarząd skierowanie tego? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Jak będzie gotowy taki wniosek. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A ile to może potrwać? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny bawimy się w ciuciubabkę, czy… 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie no nie bawimy się w ciuciubabkę, chciałbym wiedzieć, no 

chyba nie będzie to trwało rok albo do końca tej kadencji. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panu krzyk nic nie pomoże, bo ja nie odpowiem Panu na 

to pytanie w tej chwili i tyle. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, a proszę mi powiedzieć jak duża jest skala tych 

zaniedbań i czy tylko za to odpowiada Prezes i Dyrektor ds. Medycznych, czy Ci, którzy go nadzorowali 

też. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny jak pewnie Pan zrozumiał przekazujemy 

sprawę do prokuratury i na tym etapie nie będę Panu udzielał takich informacji. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Aha, no dobrze, oczywiście, jakby Pan mógł. A Pan mówił 

też, że zmienia się dynamicznie sytuacja, jeśli chodzi o PCM, bo rozumiem, że było 2 300 000 teraz 

mamy prawie 5 milionów, czy od naszego ostatniego spotkania jeszcze coś wyszło na jaw jakiś 

zadłużenie większe, czy straty większe. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny myślę, że jeżeli w ciągu tygodnia okazuje się, 

że zadłużenie szpitala z dwóch milionów po analizie Prezesa sytuacji finansowej Spółki wychodzi ponad 

4 miliony no to wydaje mi się, że to jest chyba dosyć duży dynamit, dlatego to słowo zostało przeze 

mnie użyte. Dynamicznie się zmienia sytuacja Spółki, ponieważ no pogłębia się jej niewydolność 

finansowa. Natomiast pojawiają się nowe kolejne rzeczy, które oczywiście cały czas Pan Prezes spółki 

analizuje i które nas po prostu niepokoją i utwierdzają nas w tym, że jednak skierowanie sprawy do 

prokuratury jest niezbędne, wręcz konieczne po to żeby te sprawy wyjaśnić. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A proszę mi powiedzieć jakie są działania podejmowane żeby 

po prostu tą sprawę uzdrowić, co przewidujecie? No bo rozumiem 1 350 000... 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Po pierwsze też ze sprawozdania wybrzmiało, że Prezes 

Spółki do 15 lipca zobowiązał się nam przedstawić plan naprawczy firmy i myślę, że to będzie ta 

kluczowa data, która nam wszystkim jakby rozjaśni te konkretne działania, które będą podejmowane. 

Natomiast prawdą jest to, że w tej chwili są podejmowane różnego rodzaju inne działania informacyjne, 

które też dotyczą Radnych, bo takie spotkanie miało miejsce. Dotyczą też oczywiście lekarzy, spotkanie 

z Ordynatorami i oczywiście z przedstawicielami pracowników i związków w firmie. Jest w tej chwili 

przekazywana informacja o sytuacji tak żeby to nie było zaskoczenia dla pracowników. Działania te 

mają na celu przede wszystkim po pierwsze, aby zrozumieć ogrom problemów, z którymi się 

zetknęliśmy, a po drugie żeby stworzyć sytuację i atmosferę wokół spółki sprzyjającą precyzyjnym, ale 

też spokojnym działaniom Zarządu w celu naprawy spółki, bo chyba o to nam wszystkim chodzi. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No być może. Kto otrzymał pełnomocnictwo w PCM przedtem 

był Pan Rygorowicz, a teraz? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Pytanie do czego pełnomocnictwo Panie Radny. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Do reprezentowania spółki, Pan Rygorowicz miał 

pełnomocnictwo jakieś ostatnio, jeszcze zanim został Prezesem, gdy był jeszcze Dyrektorem tam już 

miał pełnomocnictwo, nie? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze proszę następne pytanie, proszę mi powiedzieć co się 

stało, że został odwołany ten Główny Księgowy w Pograniczu? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ponieważ uznaliśmy, że Główny Księgowy w Związku 

powinien być zatrudniony na podstawie umowy, a nie na podstawie powołania, w związku z tym żeby 

wyprostować tą kwestię prawną. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Aha, czyli to jest taka sprawa formalna. Dobrze, proszę mi 

jeszcze powiedzieć tak, chodzi mi o Polski Ład. Czy za pieniądze, które dostaliśmy w ramach Polskiego 

Ładu zostały już podjęte jakieś działania. Chodzi tutaj na przykład o ZOL w Głogówku, czy Dom 

Pomocy Społecznej. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: W tej chwili, jeśli chodzi o Polski Ład to finalizujemy 

temat związany z drogami, czyli ten pierwszy nabór, który zrobiliśmy. Państwo pamiętacie tam kwota 

wyszła astronomiczna, bo 46 milionów, a mieliśmy zabezpieczone na ten cel 16 milionów. No i tam  

w tej chwili prace i korekta tych projektów jest już finalizowana, więc spodziewam się, że najbliższym 

czasie ogłosimy przetarg z tym, że z takich nieoficjalnych informacji wiemy, że mają być jakieś zmiany 

ogłoszone przez Rząd w lipcu, a dotyczące właśnie strasznych wzrostów kosztów budowy i tych 

inwestycji, które mają być wykonane w ramach Polskiego Ładu, więc jeszcze czekamy, bo być może 

jakiś jakieś zmiany w tym zakresie będą, natomiast praktycznie jesteśmy w tym zakresie już 

przygotowani. Jeśli chodzi o ZOL, no to procedura w tej chwili jest w toku, czyli szykujemy się w tej 

chwili do sporządzenia dokumentacji i wyłonienia oczywiście wykonawcy, z tym, że ten proces pracy 

troszeczkę jeszcze będzie trwał. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Dom Pomocy? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: No to podobna sytuacja, bo Dom Pomocy Społecznej  

w Prudniku był w tym samym naborze co właśnie ten Zakład Opieki Leczniczej w Głogówku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mowa była o stawce za wynajem, że za metr kwadratowy 8 zł, 

czy to jest więcej czy mniej niż to co było? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Więcej, było 5 zł, teraz propozycja jest 8 zł i tutaj jeszcze 

nie mamy sfinalizowanej sprawy. Oczekujemy na informację tej firmy, czy akceptuje te warunki, które 

zaproponowaliśmy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I remonty cząstkowe kiedy się zaczną ? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: One się już zaczęły. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli to jest te 200 000, tak? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: 260 tyś, z tym, że jest tam możliwość rozszerzenia tego 

zakresu wynikające chyba z przetargu o 50 %, czyli będzie można to zwiększyć. Mam nadzieję, że 

zrobimy tak żeby ta kwota była większa. Poza tym mieliśmy większe środki zabezpieczone w budżecie. 

Na ten cel chyba było 300 000, czy ponad 300 000, więc chciałbym żeby wszystkie zostały 

wykorzystane, a stan dróg powiatowych niestety nie jest zadowalający. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli to są tylko remonty cząstkowe, łatamy dziury? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: To znaczy łatamy głównie duże ubytki, to znaczy są to łaty 

nie takie malutkie, tylko łaty duże kilkumetrowe, kilkunastometrowe o większej powierzchni.  

Natomiast te drobne rzeczy będziemy robić własnymi siłami z wykorzystaniem na przykład Patchera.  

Już z resztą to w wielu przypadkach robiliśmy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy przed 15-tym możemy liczyć na spotkanie z Panem 

Prezesem? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Bardziej liczyłbym na spotkanie po 15-tym, bo byłoby to 

bardziej logiczne i sensowne żebyście się mogli Państwo czegoś dowiedzieć. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Przepraszam, oczywiście po 15-tym. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto ja mam pytanie w sprawie tego konkursu na 

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, była taka informacja podana? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny to był nabór na szefa Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: A kto to został tym Dyrektorem? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Pani Dorota Podróżny. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy do Państwa do Zarządu przychodzą informacje na temat 

ostatniego spotkania i czy Państwo wiedzą, że duża ilość pracowników nie wyraża zgody na obniżenie 

uposażenia w PCM i czym to będzie skutkować? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Formalnie tej informacji nie ma. To Pan Radny jakby tutaj 

przestawił teraz, natomiast oczywiście spodziewam się tego, że może być taka sytuacja, dlatego, że  

z analizy zatrudnienia PCM wynika, że z tych pracowników, którzy pracowali z tego regionu Powiatu 

Prudnickiego i byli zatrudnieni w PCM pozostało około 20, góra 30 procent, do których Prezes ma duże 

zaufanie i liczy na to, że oni zgodzą się na pewne ugody i ustępstwa w zakresie wynagrodzeń. Natomiast 

na pewno będzie problem, który Pan Radny zgłosił w kwestii tych pozostałych pracowników, a jeszcze 

jak byli na kontraktach to tym bardziej, bo tak naprawdę dorabiali sobie tutaj tylko w PCM, więc myślę, 

że nie będąc związanym ze szpitalem i nie będąc związanym z Powiatem Prudnickim mogą nie 

zaakceptować pewnych zmian na niekorzyść i po prostu opuścić ten szpital, więc to może być poważny 

problem. Dlatego ja też na tych spotkaniach mówiłem o tym, że jakby kwestia finansowa to jest jeden 

problem, który dla nas przynajmniej jest dużym problemem finansowym. Drugi istotny problem to będą 

kwestie kadrowe i to jest bardzo trudne zadanie, które stoi przed Zarządem. Myślę, że musimy stworzyć 

maksymalne warunki do tego, aby te rozmowy odbywały się spokoju i żeby nie spowodowały, że całe 

nasze plany związane z ratowaniem tejże spółki spadły na niczym. Po prostu nie spowodowały żadnego 

efektu, a skutek może być bardzo dla nas niekorzystny. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Jeszcze jedno pytanie w ramach też PCM. Czy wy jako Zarząd 

wypracowujecie teraz, czy może macie już wypracowaną jakąś koncepcję dofinansowania z jakich 

źródeł. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Oczywiście, cały czas o tym myślimy, pierwszy zastrzyk 

w wysokości 1 350 000 został przekazany formalnie, pozwoli to pozostać na powierzchni tej spółce. 

Natomiast będziemy cały czas myśleć o tym i szukać źródeł wygenerowania dodatkowych środków  

z naszych dochodów własnych, które pozwolą prowadzić ten proces naprawy dalej, przecież na 
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najbliższych miesiącach nie kończy się sytuacja w PCM. Ona będzie wymagała długofalowych działań, 

mamy tego świadomość i cały czas o tym oczywiście myślimy. 

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

przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

7. Przyjęcie informacji Nadzorów Wodnych w Prudniku, Otmuchowie, Krapkowicach i w Opolu 

z działań podejmowanych w 2021 r. (13:51:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przyjęciem informacji.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja mam takie pytanie jeżeli Pan pozwoli, czy może nawet 

spostrzeżenie. Czy Pan będzie odpowiadał za wszystkie instytucje, które tam są wskazane? 

Głos zabrał Kierownik Nadzoru Wodnego w Prudniku, Pan Bartosz Jania: Nie no tylko za Nadzór 

Wodny w Prudniku. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja rozumiem, że jest okres taki przedwakacyjny, ale to troszkę 

nie jest w porządku, chociażby jeszcze ktoś przyjechał, ale to już na marginesie. Ja chciałbym się 

dowiedzieć, bo to chyba pod Pana należy ten region racławicki. Co się dzieje w tym zakresie spraw, 

które były omawiane, miał powstać jakiś akwen zalewowy przy Racławicach? 

Głos zabrał Kierownik Nadzoru Wodnego w Prudniku, Pan Bartosz Jania: Z tego co mi wiadomo nie. 

Jest to w jakiś długoletnich planach, ale na dzień dzisiejszy nic w tym kierunku się nie dzieje. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czyli nic na razie się nie dzieje w tym kierunku, a czy wie Pan 

coś na temat akwenu zalewowego w Piorunkowicach? 

Głos zabrał Kierownik Nadzoru Wodnego w Prudniku, Pan Bartosz Jania: Piorunkowice to już nie jest 

nasz teren działania, to już należy pod Nysę. Tak informacyjnie tylko powiem, że od przyszłego 

tygodnia zaczynamy koszenie wałów, skarp rzeki Prudnik, Złoty Potok, Osobłogi oraz kanału Ulgi 

Osobłogi. Już mamy podpisaną umowę na konserwację Młynówki Racławickiej w Racławicach i potoku 

Rudnia na terenie gminy Głogówek oraz potoku Śmieciowskiego na terenie gminy Biała, to z takich 

bieżących spraw. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: To ja korzystając z okazji, jak widzę taki rój pytań zapytam 

czy na terenach wiejskich, na których występują potoki, rzeki należące pod Wody Polskie również 

zamierzacie kosić rowy? 

Głos zabrał Kierownik Nadzoru Wodnego w Prudniku, Pan Bartosz Jania: No oczywiście, że tak tylko 

jakby czekamy na finansowanie. Zakontraktowane zostało to co zostało na razie przyznane, jak będą 

środki większe to oczywiście bierzemy to pod uwagę. Była taka prośba od Pana w tamtym roku  

z tego co pamiętam o konserwację Potoku Szybowickiego, to zostało wykonane. Najpierw bieżące, 

pilniejsze sprawy i później cała reszta. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czy mosty, które są na rzece na przykład przy Alei 

Miłej w Prudniku należą do Państwa czy do właściciela? 

Głos zabrał Kierownik Nadzoru Wodnego w Prudniku, Pan Bartosz Jania: Do właściciela, ścieżki, drogi, 

dojazdy do posesji. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ja chciałem podziękować, bo w tamtym roku zwracałem się  

z prośbą, że tam jednak rzadko były koszone nabrzeża Osobłogi wyglądało to całkiem inaczej, więc 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77412
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chciałem serdecznie podziękować również za udrożnienie i przycinanie tych korzeni, które zagrażały 

bezpieczeństwu kajakarzy to również zostało przecięte tam jest tylko ciągle ten problem z odnogą na 

Mochowie związaną z Kierpniem. 

Głos zabrał Kierownik Nadzoru Wodnego w Prudniku, Pan Bartosz Jania: Z ilością tej wody, która 

przepływa. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Tak, na chwilę obecną przy tych suszach już zauważyłem, że 

tam powoli robi się znowu sucho, szkoda tych zwierząt, które tam przebywają. Czy może znalazłoby 

się coś w budżecie Wód Polskich żeby jednak tą wodę tam puścić, nieważne od pogody. To taka moja 

prośba, bo to jest prośba również mieszkańców, którzy tam do mnie się zwracali dziękuję. 

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

głosowanie przyjęcie informacji Nadzoru Wodnego w Prudniku. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Prudniku z działań 

podejmowanych w 2021 r. (13:57:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Janusz Siano, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, 

Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, 

Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Alicja 

Zawiślak 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

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

głosowanie przyjęcie informacji Nadzoru Wodnego w Otmuchowie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Otmuchowie z działań 

podejmowanych w 2021 r. (13:59:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Dragomir 

Rudy, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Bożena 

Wróblewska, Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

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

głosowanie przyjęcie informacji Nadzoru Wodnego w Krapkowicach.  
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Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Krapkowicach z działań 

podejmowanych w 2021 r. (13:59:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef 

Janeczko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (5): 

Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

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

głosowanie przyjęcie informacji Nadzoru Wodnego w Opolu. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Nadzoru Wodnego w Opolu z działań podejmowanych 

w 2021 r. (14:00:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (9): 

Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef 

Janeczko, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (6): 

Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, a czy pozostali przedstawiciele 

podali Panu przyczynę nieobecności? 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Otrzymaliśmy z Otmuchowa informacje, że ze 

względów osobistych ta osoba nie może dzisiaj uczestniczyć. Natomiast jeżeli chodzi o Krapkowice  

i Opole w ogóle nikt do nas żadnej informacji nie przekazał czy ktoś będzie, czy nie będzie. 

Informowaliśmy, że sesja się odbywa w dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 i na tym się skończyło. Tylko 

Prudnik potwierdził obecność. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku (druk nr 463). (14:01:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonował w 2021r. tylko  

4 miesiące i otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja się chciałem spytać, bo tutaj taka jest kwota jedna 

w wysokości 900 zł, która stanowi pewną różnice w środkach przekazanych do WTZ przez Powiat 

Prudnicki to co będzie z tą kwotą, bo jak się policzy te zestawienia to tej kwoty jakby brakuje. Czyli jej 

nie ma? 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska: Tak 

kwota została zwrócona do Powiatu ze względu na to, że środki, które wydał Warsztat Terapii 

Zajęciowej w kwocie 900 zł były to środki, które zostały źle zaksięgowane, nie mieli możliwości wydać 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77435
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pieniędzy na doposażenie, a kupili doposażenie i dlatego tego nie rozliczyliśmy, musieli nam te środki 

zwrócić i zostały pomniejszone środki zarówno Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych jak i Powiatu Prudnickiego przekazane w roku 2021. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Jeszcze tylko chciałem zapytać, nie wiem być może to 

jest prawidłowe tylko, że ja rozumiem, że pewne koszy działalności WTZ stanowią pewną całość. 

Powiat Prudnicki finansuje w 10%, a PFRON w 90%. A czy jest to zasadne, aby te pewne koszty 

jednostkowe przypisywać jakby na PFRON i na Powiat, bo tutaj tak to jest zrobione, te wszystkie zakupy 

są porozdzielane żeby te kwoty pasowały. Jak to sobie pośledzimy to zakupy ciastek za 10 zł to wszystko 

dokładnie jest rozpisane. Tak to powinno być? 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska: Jak 

jest projekt to niestety każdy wydatek trzeba rozpisać. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja tylko chciałem tutaj powiedzieć, że Warsztat Terapii 

Zajęciowej jest to coś wspaniałego, bardzo dobrze to funkcjonuje. Chciałbym bardzo podziękować 

Bonifratrom za to co tam powstało. I mam nadzieję, że wreszcie zostanie też u nas otwarty ZAZ, bo 

jesteśmy chyba jednym z nielicznych Powiatów, gdzie go nie ma. WTZ powstał jako ostatni na terenie 

Województwa Opolskiego i mamy nadzieję, że wreszcie powstanie ZAZ i nie będziemy ostatni, liczę 

na to. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dziękuję, bo to jest ważny temat, popieram to co kolega 

powiedział, fajna sprawa, mamy 50 osób, które mogą uczestniczyć jak popatrzymy na te statystyki to 

średnia frekwencja wynosi siedemdziesiąt, siedemdziesiąt parę procent, 77, prawie 79 w grudniu. Mam 

pytanie, czy gdyby była, gdyby zgłosiła się osoba niepełnosprawna, ta 51, czy ona miałaby szansę 

uczestniczenia w tych zajęciach, bo przy pewnych kosztach stałych jedna, dwie, czy trzy osoby to ona 

nie wpłynie na zwiększenie kosztów, bo tam nie ma posiłków, wynagrodzenia, zakupów pewnych, to 

są elementy stałe bez względu na to czy uczestniczy jedna czy pięćdziesiąt osób.  

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska: 

Warsztat Terapii Zajęciowej oficjalnie utworzony jest dla 50 osób. Musimy na listach wykazywać  

50 osób, jeżeli w jakimś miesiącu na przykład ktoś nam zachoruje, zrezygnuje, nie będzie chciał 

uczestniczyć w zajęciach to oprócz tego, że będą nam obniżane środki na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej musimy zwrócić pieniądze, które otrzymaliśmy na utworzenie tego Warsztatu Terapii 

Zdjęciowej, czyli na tą całą modernizację pomieszczeń. Nie możemy wykazywać większej liczby 

uczestników, bo byłoby to niezgodne z projektem, który żeśmy utworzyli ani teraz ani nigdy. Natomiast 

jeżeli będziemy zainteresowani tym żeby zwiększyć liczbę uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

możemy utworzyć tak zwany Klubik, to znaczy możemy wystąpić do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwiększenie liczby uczestników, to po pierwsze, a doraźnie 

możemy otworzyć Klubik dla osób niepełnosprawnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej. Na razie 

tego jeszcze nie planujemy, natomiast jeżeli chodzi o tę wypowiedź dotyczącą rozliczenia środków to 

Zarząd Powiatu ustala jakie pozycje preliminarza są i Państwo macie tutaj jako załącznik drugi tego 

rozliczenia. Jeżeli Warsztat Terapii Zajęciowej na przykład będzie chciał nam przedstawić rozliczenie, 

które wybiega poza te pozycje to my tej pozycji rozliczyć nie możemy jeżeli wcześniej z takim 

wydatkiem nie wystąpią do Zarządu o zmianę preliminarza wydatków na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. Tak to wygląda w Warsztacie Terapii Zajęciowej, dziękuję. 

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 rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku (druk nr 463). (14:08:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, 

Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena 

Sobczak, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ewelina 

Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  

w Prudniku na II półrocze 2022 r. (druk nr 464). (14:09:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został szczegółowo omówiony 

na każdej z Komisji i otworzył dyskusję.   

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2022 r. (druk nr 464). (14:09:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, 

Janusz Siano, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, 

Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 465a). (14:10:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko wyjaśnił na czym polegała korekta uchwały i otworzył 

dyskusję.  

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk nr 465a). (14:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Antoni 

Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77449
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77451
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Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz 

Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku (druk nr 466). (14:11:00) 

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 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku (druk nr 466). (14:11:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, 

Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Mirosław 

Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski, Janusz Siano 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie 

oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 467). 

(14:11:00) 

Przewodniczący Rady odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały  

i otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nadzór nad tym domem dziecka to Pani sprawuje, tak? 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nadzór, znaczy jest Pani Dyrektorem, a tam jest kierownik? 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska: Ja 

jestem Dyrektorem PCPR, w którego skład wchodzi Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  

w Mochowie. Natomiast w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie jest wychowawca-

kierownik  w strukturze organizacyjnej. To zostało zatwierdzone w ubiegłym roku w czerwcu kiedy 

przyłączaliśmy Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A w schemacie organizacyjnym to podlega Pani, czy Pani 

Zastępcy? 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77454
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77460
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Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska: 

Mojemu Zastępcy. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: W § 1 ust. 2 kontrolę nad jednostką sprawuje Rada 

Powiatu w Prudniku. Czy to jest prawidłowo, a nie Zarząd Powiatu? 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska: Nie.  

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 uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku (druk nr 467). (14:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, 

Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Józef 

Janeczko, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski, Janusz Siano 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia 

kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn (druk nr 468). (14:15:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: My tu rozpaczamy, że likwidowane są różne linie 

kolejowe i ostatnio aż z Polanicy przez całą Polskę prawie dookoła aż do Olsztyna. Ale chciałbym 

Państwu kilka słów powiedzieć na temat likwidacji tych linii kolejowych. W ciągu 30 lat zlikwidowano 

3733 km linii kolejowych. Główne przyczyny były takie, że jeździły prawie puste wagony kolejowe  

i na przykład platforma, która teraz walczy o te linie kolejowe zlikwidowała tylko 120 linii kolejowych. 

W 2000 roku Jerzy Buzek teraz wasz tutaj w Parlamencie Europejskim człowiek rozpoczął masową 

likwidację linii kolejowych, ale rekordzistą był Miller. Zlikwidował 1600 km linii kolejowych, na 

drugim miejscu jest Marek Belka również wasz Poseł. Ten również dużo likwidował i nie będę tu więcej 

na ten temat mówił, bo mam więcej takich ciekawych danych, ale na końcu powiem takie jedno zdanie. 

Od 5 lat jest przywracanych 200 linii kolejowych do nowego stanu używalności są to olbrzymie koszty, 

bo zlikwidować można bardzo, bardzo szybko, a przywrócenie do działalności 200 linii kolejowych to 

jest kilkanaście milionów złotych. Na Opolszczyźnie była taka linia kolejowa przed Wierzbięcicami jak 

jedziecie do Nysy, teraz przechodziłaby przez drogę publiczną. Teraz nie ma tam śladu, jak ktoś dobrze 

popatrzy to jest skarpa i zarośnięte są te miejsca. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Przepraszam Panie Radny, ale ten projekt 

uchwały dotyczy Polanicy Zdrój i Olsztyna. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Dlatego powiedziałem, bo my rozpaczamy, a sami tu 

niektórzy likwidowali. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77470
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja poruszyłem tą sprawę na komisji, chcę żeby Pani Radca 

Prawny powiedział nam czy to jest oficjalne stanowisko Polskich Kolei Państwowych odnośnie 

likwidacji tej linii? Czy to są tylko informacje z drugiej ręki, czy ktoś ma jakieś obawy niesprawdzone 

i próbuję prowadzić akcję w celu obrony tej linii, no ale szczerze jeżeli my nic oficjalnie nie wiemy to 

do czego my się mamy odnosić? Do informacji medialnych, czy tam przypuszczeń? 

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

Szanowny Panie Radny tak jak mamy w uzasadnieniu uchwały, wyraźnie jest tam napisane, że jest to 

odpowiedź na doniesienia medialne, nie ma oficjalnego stanowiska PKP Intercity i na chwilę obecną 

wszystkie media, które prosiły PKP o zajęcia stanowiska w tej kwestii uzyskiwały odpowiedź, że PKP 

nie zajmie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale to przepraszam kto występował? 

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

Autorzy tych artykułów, które się ukazały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A ile już samorządów wystąpiło z tą uchwałą? 

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

chwilę obecną nie wiemy czy jakieś samorządy już wystąpiły, ale inicjatywa kierowana jest do różnych 

samorządów, tak jak Państwo macie informacje w uchwale. Wiemy o tym, że sytuacja może się 

pogłębiać i na chwilę obecną PKP odmawia komentarza, mówi, że zajmie stanowisko dopiero gdy 

będzie już gotowy rozkład jazdy na następny rok, co może być dopiero jesienią tego roku. Należy 

przypuszczać, że braknie nam czasu na zajmowanie ewentualnego stanowiska jeżeli linia ma zostać 

zlikwidowana z końcem tego roku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale ta linia ma być całkiem zlikwidowana, czy jak? 

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

Tak, ta konkretna linia tak. Na jej miejsce ma powstać nowa. Ministerstwo Infrastruktury planuję 

utworzenie podobnej linii, która nie pokrywa się trasą, jednak ma to nastąpić dopiero od roku 2023. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, ale teraz ten pociąg w ogóle nie będzie jeździł? 

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

ma zostać zlikwidowany z nowym rozkładem, czyli ten rozkład obowiązuje do końca tego roku.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dlaczego ma być zlikwidowany? 

Głos zabrała Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Pani Emilia Cimochowska-Paluszek: No 

takie informacje mamy, nie wiemy dlaczego ma być zlikwidowany. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Nikt nie mówi o likwidacji tego pociągu, tylko się 

mówi, że będzie jechał inną trasą. 

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

Mówi się o likwidacji linii, która biegnie od Polanicy-Zdrój przez Paczków, Prudnik, Opole, Katowice, 

Warszawę, Olsztyn. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pani Prawnik, Pani Radczyni, Szanowni Państwo na Komisji 

Edukacji zaproponowałem wniosek o to żeby nie głosować uchwały w tej chwili, ponieważ należy 

najpierw zadać pytanie do odpowiednich instytucji, niech nam odpowiedzą. Natomiast jeżeli my teraz 
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podejmiemy decyzję, podejmiemy jakąś uchwałę no to czym będzie? Niczym takim, bo przecież nawet 

nie ma się do czego odnieść. Jedynie do medialnych informacji, które nie są pewne, więc no bądźmy 

poważni. Składam wniosek żeby nie głosować dzisiaj, żeby tą uchwałę usunąć z programu dzisiejszej 

sesji, przenieść ją. Natomiast zadać pytanie PKP, oficjalne pytanie czy to jest prawda, czy jest taka 

możliwość, czy jest to przewidziane, co w zamian za to nam się proponują, jeśli by tak miało być? 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Kwiatkowskiego. 

Zaatakował Pan kolej, jest tutaj Prezes PKS z Głubczyc, więc może potwierdzić, że za rządów PIS-u 

zlikwidowano 230 000 linii autobusowych i nie stworzono ani jednej. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Skąd ta informacja Panie Radny? 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Z mediów.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado taka uwaga, bo 

wydaje mi się, że jeżeli pada wniosek Radnego o głosowanie to taki wniosek moim zdaniem należy 

przegłosować, a dopiero potem jeżeli on nie przejdzie przystąpić do głosowania. Dzisiaj jakbyśmy tą 

uchwałę głosowali kolega jest za, bo nie chcę likwidacji, ale również argumenty swoje dał, ja postaram 

się Ciebie Darku przekonać żebyś mimo wszystko ten wniosek wycofał. Jeżeli są to medialne 

doniesienia nieprawdziwe, a my zajmiemy tylko stanowisko to PKP Intercity na pewno szybko nam 

odpowie, że to jest nie prawda i właściwie mamy sprawę, ale gdyby okazało się, że w tych doniesieniach 

jest jakaś nutka prawdy no to nam odpowie tak zamierzamy zlikwidować, ale może rozważymy i tak 

dalej. Samo zagłosowanie właściwie nic tu nie zmieni, a jeżeli pójdzie to do wiadomości Intercity to 

nam odpowiedzą albo i nie odpowiedzą tak jak nie odpowiadają na wiele spraw.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Odnosimy się do czegoś czego nie ma tak naprawdę. Może 

nawet ktoś próbuję te informacje nagłośnić, czy przedstawić z większym natężeniem żeby na tym coś 

uzyskać. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja Cię rozumiem, weźmy sytuację taką, rozkład zmienia 

się chyba około września tak? Mamy sytuację taką, że my dzisiaj słyszymy, że chcą zlikwidować nic 

nie robimy, mija miesiąc, mija dwa i nagle dowiadujemy się, że ta linia została zlikwidowana i co wtedy? 

Wtedy możemy sobie protestować, więc spróbujmy to nam nic nie szkodzi jeżeli uważasz, że ona 

powinna być, a są głosy, że może być zlikwidowana wyprzedźmy pewne działanie. Opowiedzą nam nie 

likwidujemy, czyli wasze stanowisko było przedwczesne. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Skupiamy się i chcemy głosować fakt faktem nad taką 

informacją, którą media podjęły. Przestawmy tą uchwałę na taki moment jak już będzie konkretna 

decyzja, a nie róbmy z siebie pośmiewiska, bo to jest naprawdę żenująca sprawa. Rozmawialiśmy na 

komisji i tam była jeszcze inna informacja, dlaczego została wprowadzona ta uchwała. Spotkał się jeden 

Pan z Panem i porozmawiali sobie, że będzie likwidowana linia kolejowa. Tak to się odbyło. No, ale jak 

mamy głosować nad takimi rzeczami w ten sposób, no to naprawdę tutaj się coś złego dzieje  

i śmiesznego przede wszystkim. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Panie Przewodniczący mi się wydaje, że to nie są tylko 

informacje prasowe, bo mamy pracowników PKP, którzy pracują w Opolu, przyjeżdżają i to samo 

powtarzają, że ta linia będzie zawieszona, przepraszam nie linia tylko kurs, bo linia zostaje. 

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

głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Dariusza Kolbka o wycofanie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia 

kolejowego na linii Planica Zdrój - Olsztyn. (14:33:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (6): 

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

Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 

• PRZECIW (8): 

Joachim Kosz, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, 

Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko powrócił do projektu uchwały w związku z nieprzyjęciem 

wniosku Radnego.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę mi powiedzieć kto jest inicjatorem tego stanowiska albo 

od kogo ono przyszło do nas? Nie wiem, czy jakieś pismo przyszło do nas? 

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

Tak jak w większości uchwał to Zarząd Powiatu jest autorem tej uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, ale Zarząd Powiatu na podstawie czego podjął tą 

uchwałę. 

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

Mamy w uzasadnieniu projektu uchwały skąd ta wiedza do nas napłynęła. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jak się Pani pytam to Pani grzecznie odpowie, a nie Pani tu 

filozofuje. Proszę powiedzieć kto wyszedł w Zarządzie z inicjatywą tego. Tak sobie między sobą  

z Panem Wicestarostą tutaj na uszko coś szepczecie. 

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

Czy Zarząd za każdym razem musi informować z jakiego powodu podejmuje inicjatywę 

uchwałodawczą? Wykonuje swoje prawa wynikające ze statutu i przepisów prawa. Wystąpił  

z wnioskiem o… 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, ale kto w Zarządzie, skąd Zarząd miał tą informację  

i kto się zwrócił do Zarządu z tą informacją? Czy Zarząd sam to zrobił? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ja odpowiem w imieniu Zarządu wszyscy taką informację 

mieli i jednogłośnie podjęli tą decyzję, a filozofia to jest piękna nauka szukania prawdy Panie Radny 

dziękuję bardzo. 

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 stanowiska dotyczącego utrzymania 

połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn (druk nr 468). (14:36:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (9): 

Joachim Kosz, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, 

Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano 
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• PRZECIW (2): 

Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

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

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 469). (14:36:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto proszę mi powiedzieć czy ten program dotyczy 

całego Euroregionu, czy tylko naszego powiatu i sąsiedniego przyległego tutaj, nie wiem czy Powiatu 

nie wiem jaka to jednostka samorządowa po stronie czeskiej. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie wiem czy Pan do końca rozumie różnice między 

programem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, nie proszę Pana ja rozumiem, niech Pan odpowiada, bo 

widzę, że Pan rozumie.  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Mam odpowiadać, czy nie ? Ja w takim układzie rezygnuję 

z odpowiedzi, Pan Radny mnie nie słucha także dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę o odpowiedź na pytanie, które Panu zadałem. Pan od 

tej odpowiedzi nie ucieknie. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ja nie mam zamiaru uciekać. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I widzi Pan to jest poziom na naszej sesji. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący, czy ktoś z Zarządu chce odpowiedzieć, 

czy też jakaś osoba wskazana przez Starostwo Powiatowe? Sekretarz, Skarbnik czy ktokolwiek, jeżeli 

Pan Starosta nie chce odpowiadać proszę wskazać osobę żeby udzieliła Radnemu odpowiedzi. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Bardzo chętnie odpowiem, tylko trzeba mi stworzyć taką 

możliwość. Albo ja mam teraz głos albo Pan Radny ma głos trzeba wybrać. Pan Radny krzyczy, myśli, 

że mnie krzykiem do czegoś zmusi. Nie wiem jakie było pytanie, bo program to nie realizacja wniosku, 

czy jakiejś konkretnej aplikacji. Program INTERREG V-A ma być to wspólny projekt oczywiście ze 

stroną czeską, bo musimy mieć partnera do tego projektu i chodzi o to żeby zrealizować projekt  

w zakresie sportu. Wyjaśnienie przecież jest załączone do tej uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę mi powiedzieć jakiego dotyczy to terenu? To dotyczy 

naszego powiatu, czy całego Euroregionu? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Dlatego powiedziałem Panu Radnemu, że to dotyczy 

naszego powiatu, a nie całego regionu.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli Powiatu Nyskiego to nie dotyczy? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: No wydaje mi się, że jest jasno wytłumaczone. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77551
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Powiat Nyski też organizuje taki program? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: To musi Pan kierować pytanie do Powiatu Nyskiego. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chciałbym wiedzieć czy też tak samo się docenia sportowców 

w Powiecie Nyskim, jak w Powiecie Prudnickim, bo ja powiem tak proszę Państwa to jest kolejny jakiś 

miękki projekt, będzie Gala i rozdanie nagród dla sportowców wyróżnionych. Bardzo dobrze, bardzo 

się cieszę, nie wiem co Powiat Prudnicki i Pan Starosta zrobił takiego wielkiego dla sportu. Zajmował 

się tutaj piłką nożną kobiet, no niestety kobiety dołują, z pierwszej ligi i z drugiej spadły. Piłka nożna 

w Prudniku też nie ma się czym pochwalić. Próbują wchodzić do Głogówka z Panem Radnym, 

członkiem Zarządu, Panem Dragomirem, gdzie byli na spotkaniu żeby wyróżnić sportowców, piłkarzy 

Fortuny Głogówek. Ciekawe czy Zarząd Fortuny Głogówek Was zaprosił, nie wiem czy on się zaczyna 

angażować w politykę, ale jadąc na te spotkanie może by tak Pan Starosta zauważył, że od wielu 

miesięcy na ul. 3 Maja jest taka dziura naprawdę nieprzyjemna, dawno już powinno to być zrobione. 

Niech tym się zacznie zajmować Pan Starosta, a nie robieniem sobie kampanii za czyjeś pieniądze, bo 

to jest cały czas robienie kampanii. Na tym ma polegać ten projekt, który Wy gdzieś tam zrobicie, 

będziecie rozdawać znów kolejne jakiś tam nagrody żeby znów podać komuś rękę znów do wyborów  

i się pokazywać, tylko szkoda, bo akurat przy szpitalu i nie tylko z resztą nie popisaliście się, dziękuję 

bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ja chciałem się odnieść do Pana Radnego Dariusza Kolbka 

najpierw o drodze, jesteśmy po przetargu i proszę mi wierzyć, że w najbliższych dniach, być może  

w przyszłym tygodniu dziury będą klejone na całym odcinku 3 Maja. Tam również będą przycinane 

gałęzie, tak jak rozmawialiśmy w miejscowości Kazimierz. Jeżeli chodzi o wręczenia nagród, na których 

ja byłem osobiście ze Starostą w Fortunie Głogówek na ostatniej kolejce. Działacze, którzy mieli być 

wyróżnieni, odznaczeni niestety nie mogli uczestniczyć do końca w wydarzeniu, które miało miejsce  

w liceum. Dlatego nastąpiła oficjalna prośba, jeden z Członków Zarządu Fortuny Głogówek zapytał się 

czy jest taka możliwość, abyśmy się pojawili na meczu. Ze względu na to, że ja również jestem spikerem 

sportowym zaproponowałem Staroście i Starosta przybył, to było szybkie wręczenie wyróżnień i nagród 

przed spotkaniem. I to wcale nie było, że my się lansujemy politycznie, bo Pan również jest wolnym 

człowiekiem, może Pan przyjść na mecz kupić książkę, czy cokolwiek przyjść i wręczyć zawodnikom 

jakąkolwiek nagrodę, czy nawet podać rękę, o której Pan mówił, dziękuję ślicznie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Za swoja pieniądze żeście kupili te nagrody? Nie za swoje. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Jeżeli popatrzymy na uzasadnienie to zobaczymy, że 

wkład Powiatu Prudnickiego wyniesie 10964 zł. Za to proszę Państwa, za te 10900 naszego wkładu 

zrobi się Galę Sportu, czyli zaprosi się byłych i obecnych sportowców, uhonoruje się tych sportowców, 

działaczy i trenerów oraz wyda się pewną publikację. Publikacje, która zostanie i będzie takim 

dokumentem, że pewna grupa ludzi działała w sporcie w naszym powiecie, w danym okresie i tak dalej. 

Wydaje mi się, że to jest cenny wniosek, cenna inicjatywa skoro tylko 10% będzie nas to kosztowało. 

Natomiast kto będzie zaproszony, kto będzie wręczał, no wiadomo, że Powiat reprezentuje Starosta na 

zewnątrz i pewnie on to będzie robił. Tylko, dlatego żeby Pan Starosta nie wręczał jakiś odznaczeń czy 

wyróżnień albo nie prowadził Gali mamy zrezygnować z 90 000 złotych? Moim zdaniem to trochę 

szkoda, dziękuję. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują 

Tożsamość Pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

(druk nr 469). (14:44:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, 

Judyta Walocha, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Magdalena 

Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort 

• PRZECIW (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

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

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 470). (14:45:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to podobna sprawa do poprzedniego projektu uchwały  

i otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Przewodniczący, Pan tutaj mówi, ale to nie jest podobna 

sprawa, to jest całkiem inny projekt. To jest projekt, gdzie spotykają się jacyś młodzi ludzie coś 

przygotują wspólnie, nie wiem czy tam będzie jakiś nakręcony film chyba z tego co zrozumiałem. To 

jest całkiem inna sprawa, takie projekty popieram i będę popierał. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: To jest to samo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, to nie jest to samo Panie Kazimierzu, ma Pan podejście 

takie „SLDesowskie”. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Ja się Tobie dziwię, dlatego, że ja dostałem jako 

członek SLD odznaczenie od Ministra… 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Kazimierzu ja wiem, że Pan chce koniecznie powiedzieć, 

że Pan dostał od tego Ministra, właśnie się zastanawiam, czy było za co. Może dlatego, że Pan go znał 

dobrze, tylko nie wiem czy on się z tej znajomości będzie tak cieszył. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami 

Współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 470). 

(14:46:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, 

Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Józef Meleszko, 

Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena 

Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77578


str. 21 

 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 471a). (14:47:00) 

Przewodniczący Rady odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały  

i 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2022 (druk nr 471a). (14:48:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, 

Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Judyta 

Walocha, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 472). 

(14:49:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię. 

Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok jednogłośnie.  

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 zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2022r. (druk nr 472). (14:50:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Judyta Walocha, 

Janusz Siano, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Bożena 

Wróblewska, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77582
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77590
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego 

(druk nr 473). (14:50:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię. 

Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 473). (14:51:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, 

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

Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

19. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki PKS w Głubczycach za 2021r. (14:51:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (14:53:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Ryszard Kwiatkowski 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przyjęciem sprawozdania.  

 

Głos zabrała Radna, Pani Alicja Zawiślak: Ja mam prośbę, a zarazem wniosek do Państwa, abyście 

przejrzeli wszystkie przystanki gdzie są rozkłady jazdy, bo zgłaszają mi osoby z naszego terenu, że nie 

ma rozkładów, dzieci pozrywały i starsze osoby nie wiedzą kiedy autobus jedzie, bo rzadko używają, 

więc lepiej żeby były przejrzane  i uzupełnione, dziękuję. 

 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Wiesław Bednarski: Może najpierw w kwestii wniosku, który 

padł to jest notoryczne zdarzenie, takie, które się nam powtarza, że dziś rozkład jazdy jest, jutro go nie 

ma. Ostatnio chyba z Czyżowic otrzymałem takie zgłoszenie, w miarę możliwości staramy się to na 

bieżąco wymieniać. Od tego zgłoszenia minął chyba już tydzień o ile ono do mnie dotarło, także mam 

nadzieję, że rozkład jest wymieniony, jeśli nie to zostanie kwestia, że tak powiem zwrócona tutaj do 

kierownika oddziału w Prudniku, aby to uregulował. 

 

Głos zabrała Radna, Pani Alicja Zawiślak: Jeszcze dopowiem, że można by było u Sołtysa zostawić 

kilka takich rozkładów i wtedy jakby był zerwany to podeszłabym i nakleiła nowy, ale to nie tylko  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77594
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77597
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w Czyżowicach, bo takich miejscowości jest więcej. Także dlatego proszę o przegląd na terenach 

wiejskich. Dzieci mają teraz wakacje, mają czas to sobie zrywają, dziękuję. 

 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: To nie tylko dzieci zrywają, ostatnio był cyrk  

w Głogówku i na tablicach gdzie był rozkład jazdy w Racławicach Ci co organizowali występ tego 

cyrku powywieszali ogłoszenia na tablicach, gdzie jest rozkład jazdy, potem jak to się zrywa to się od 

razu odrywa z rozkładem jazdy. Trzeba by było uczulić policję, czy kogoś żeby karali tych co wieszają. 

 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Wiesław Bednarski: Jest to prawnie zakazane wieszanie 

czegokolwiek w formie reklamy na przystankach autobusowych nie mniej jednak takie zdarzenia mają 

miejsce i wypadałoby mieć karabin i strzelać chyba do tych, którzy to robią, bo tych przystanków jest 

chyba na Powiecie Prudnickim 200 albo ponad 200 stąd nie sposób na bieżące to monitorować. 

Kierowcy jedynie, którzy wykonują kursy to takie spostrzeżenia mają, zgłaszają takie zdarzenia, no ale  

cóż to jest tylko świadomość społeczeństwa albo tych osób, które w danym momencie to robią. Ostatnie 

zdarzenie to Centrum Przesiadkowe w Głubczycach gdzie ktoś w biały dzień o godzinie 17:00  

z rejestracją śląską przyjechał na Centrum Przesiadkowe w Głubczycach i przy pomocy 

różnokolorowych spray wymalował tam rysunki albo swoją sympatię dla któregoś klubu z klubów 

sportowych na terenie Śląska, poważnego klubu sportowego albo dezaprobatę dla tego klubu i co jest 

zastanawiające, że ktoś potrafi przyjechać 100 km i akurat w Głubczycach swoje niezadowolenie  

w stosunku do klubu manifestować. Co ciekawe w czasie wykonywania tych malunków były osoby 

obecne na dworcu i nikt ani nie zwrócił uwagi ani nie zareagował. Natomiast miejski monitoring PKSu, 

który tam w tym Centrum Przesiadkowym funkcjonuje nagrał tablice rejestracyjne, samochód, nagrał 

śmiałków jak sobie tam robią zdjęcia na tle swojego dzieła, no i minęło już bodajże 10 dni i mamy póki 

co ciszę, także nie wiem czy organy ścigania znajdą tego sprawcę, czy nie. Wydaje mi się, że jest to 

proste w tym momencie o ile tablice rejestracyjne nie pochodzą gdzieś ze „szrotu” albo gdzieś sprzed 

20 lat. Wydają się wiarygodne, bo są białe takie jakie w tym czasie obowiązują, ale takie zdarzenia mają 

miejsca. Centrum Przesiadkowe jest objęte programem unijnym także będzie konieczne przemalowanie 

całej ściany i poniesienie stosownych kosztów z tym związanych, niemałych kosztów, bo tam nie sposób 

sobie wymalować jakieś tam łatki albo zamalować tego innym obrazkiem, ale tak takie zdarzenia 

niestety jeszcze mają miejsce. Myślę, że jest za słaba egzekucja tego co się dzieje albo jest to uznawane 

za małą szkodliwość społeczną albo po prostu Ci, którzy to widzą też nie ingerują, bo w dzisiejszych 

czasach kiedy każdy dysponuje już iPhonem albo prawie każdy jest możliwość nagrania takich osób 

przybliżenia obrazu, jednak społeczeństwo nie chce się angażować w takie kwestie dla własnego byś 

może bezpieczeństwa albo nie chcę mieć kłopotów związanych z dziesięciokrotnym przesłuchaniem 

albo ciąganiem się po sądach i tego typu instytucjach. Także nam na bieżąco takie rzeczy się dzieją. 

Staramy się w jakiś tam sposób niwelować na ile to jest możliwe, czasami to trwa trochę dłużej, stąd 

razi normalnych ludzi i normalne społeczeństwo. 

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

głosowanie przyjęcie sprawozdania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki PKS w Głubczycach za 2021r. 

(14:58:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, 

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

Siano, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski 
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20. Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. (14:59:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowa informacja została szczegółowo omówiona na 

każdej z Komisji i otworzył dyskusję.   

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

głosowanie przyjęcie informacji. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. (15:00:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, 

Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, 

Judyta Walocha, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski 

21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za lata 2018-2021. (15:00:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie zostało szczegółowo omówione 

na każdej z Komisji i otworzył dyskusję.   

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

głosowanie przyjęcie sprawozdania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych za lata 2018-2021. (15:01:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni 

Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, 

Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(4): 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski 

22. Wnioski i oświadczenia Radnych. (15:02:00) 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chciałbym złożyć wniosek dotyczący spotkań, które 

organizujemy poza tymi naszymi posiedzeniami sesji i komisji żeby z nich pozostał jakiś ślad w formie 

jakiegoś protokołu, notatki czy nagrania. Mieliśmy spotkanie wcześniej z Radą Nadzorczą PCMu, tam 

było nagranie i później z tego co wiem jest notatka, bo miała być sporządzona. Nie było mnie na 

spotkaniu z Prezesem PCMu, bo nie mogłem być i teraz chciałbym żeby jakieś nagranie było. Okazuje 

się, że nagrania nie ma, notatki nie sporządzono, czyli w ogóle śladów żadnych nie ma z tego spotkania. 

Składam wniosek o to żeby taką notatkę, czy nagranie było. Nagranie wydaje się jest najlepsze, bo 

pozostaje, a ewentualnie można do tego notatki sporządzić. Natomiast jeszcze mam taką propozycję, że 

jeżeli będzie ta informacja do 15-go, żeby zaraz po 15-tym zrobić spotkanie jeśli można. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77611
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77613
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77618
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Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Nie spotkanie, sesję nadzwyczajną. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy ewentualnie nadzwyczajną sesję jak tu kolega 

podpowiada, ale to się wiąże z kosztami, nigdy w lipcu nie było. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja już Szanowni Radni informuję, że Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości złoży odpowiedni wniosek w odpowiednim czasie i terminie do Pana 

Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji żeby to było formalnie, a nie jakieś tam spotkania 

chociaż to było spotkanie też bardzo pożyteczne. Druga sprawa do Pana Radnego Bodaszewskiego, 

informuję Pana, że wcale Radnym Prawa i Sprawiedliwości nie przeszkadza, aby Pan Starosta wręczał 

nagrody zgodnie z tymi programami. Jak Pan też przekazuje informację do Pana Wicestarosty lub do 

kolegi sąsiedniego to niech Pan zważy na to, że ja mam bardzo dobry słuch. To tak pół żartem, pół serio.    

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja mam prośbę, jeżeli ta notatka będzie to ja bym prosił byśmy 

mogli tą notatkę dostać, żebyśmy mogli poczytać wcześniej. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa ja osobiście uważam, że skoro są to 

spotkania nieformalne to nie powinno się robić z tego notatek ani nagrań. Byłem wielce zaskoczony 

kiedy przy pierwszym spotkaniu dano nam listę, no to jeszcze listę podpisałem, a dopiero pod koniec 

spotkania dowiedziałem się, że z tego jest robiony jakiś protokół, a później Pan Starosta powiedział, że 

to jest jeszcze nagrywane. Osobiście jestem przeciwny temu albo się spotykamy oficjalnie, zwołujemy 

tak jak Pan powiedział nadzwyczajną sesję na wniosek albo Zarządu albo grupy Radnych i wtedy mamy 

nagranie, mamy protokół i tak dalej. Jeżeli spotykamy się w sposób nieformalny żeby podyskutować na 

temat różnych ważnych dla Powiatu spraw to moje zdanie jest takie, że z tego nie powinny być robione 

jakiekolwiek notatki, a już tym bardziej nagrywane, bo wtedy mamy możliwość powiedzmy sobie nieraz 

powiedzieć bardziej lub mniej ostro o tym co w normalnym trybie człowiek by nie powiedział. Takie 

jest moje zdanie i je podtrzymuję, dziękuję. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący, Pan Janusz Siano: Z tego spotkania Pan nie dostanie notatki, 

ponieważ tak ustaliliśmy wśród Radnych, którzy uczestniczyli i przykro mi bardzo z tego powodu. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ale notatka jest sporządzone przeze mnie i ja przekażę, nie ma 

problemu. 

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

26 sierpnia 2022r. o godzinie 13:00.  

23. Zamknięcie LVII sesji Rady Powiatu. (15:07:00) 

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

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

  Natalia Świczewska              Józef Janeczko 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=77623

