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Protokół Nr LX/2022 

z posiedzenia LX sesji Rady Powiatu w Prudniku 

w dniu 30 września 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 2022-09-30 o godz. 12:06:23, a zakończono o godz. 13:54:30 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. Joanna Korzeniowska 

4. Joachim Kosz 

5. Ryszard Kwiatkowski 

6. Józef Meleszko 

7. Radosław Roszkowski 

8. Dragomir Rudy 

9. Janusz Siano 

10. Antoni Sokołowski 

11. Magdalena Sobczak 

12. Bożena Wróblewska 

13. Alicja Zawiślak 

14. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (12:06:00) 

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

obecnych na niej Radnych, Panów Starostów i przybyłych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (12:06:00) 

Po odtworzeniu hymnu państwowego Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko oddał głos 

Wicestaroście, Panu Januszowi Siano. Nastąpiło wręczenie dyplomów dla projektantki i wykonawcy 

inwestycji, która zdobyła tytuł „Modernizacji Roku i Budowa XXI w.”.  

3. Przedstawienie porządku obrad. (12:07:00) 

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

w Prudniku o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie projektów uchwał  

w sprawach 1) zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok, druk 493; 2) zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego, druk 494. 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 493) w punkcie 9. (12:15:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81536
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81537
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81538
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Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Bożena 

Wróblewska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef 

Janeczko, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(4): 

Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

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

Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 494) w punkcie 10. (12:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Antoni 

Sokołowski, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, 

Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska 

• BRAK GŁOSU(4): 

Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

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

zmianach.  

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (12:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, 

Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, 

Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(3): 

Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2022 r. (12:17:00) 

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

do protokołu i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2022 r. (12:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, 

Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Józef 

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

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81545
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• BRAK GŁOSU(3): 

Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym (12:18:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie międzysesyjnym. 

Nastąpiła zmiana quorum (12:21:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dariusz Kolbek 

Nastąpiła zmiana quorum (12:33:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Judyta Walocha 

Nastąpiła zmiana quorum (12:36:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (12:37:00) 

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

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Na jednej z ostatnich sesji Pan Starosta wspomniał  

o budynku Sanepidu i o tabliczce, która ma być tam postawiona. Pomysł podobnej tablicy na tym samym 

budynku powstał 10 lat temu, właściwie 12 lat temu, znalazłem w swoim archiwum treść takiej tablicy, 

przekażę Panu Staroście, można ją wykorzystać, poprawić. Korzystając, że jestem na nogach to 

chciałbym naszym koleżankom nauczycielkom wręczyć takie atlasy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Tu jest jeszcze jedna nauczycielka. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: No niestety nie mam więcej, może postaram się coś 

zrobić żeby dostać coś takiego, ale chciałbym jeszcze tutaj w tym atlasie powiedzieć, że tam jest 

zaznaczona miejscowość Grabin, która znajduje się na trasie Nysa – Niemodlin, tam było sanatorium  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81547
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81548
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z leczniczą wodą. W czasach Gierka odkryto tam wody geotermalne, ta rura jest zaczopowana i czeka 

na ciąg dalszy, ja już to zgłaszałem wiele lat temu, my również mamy wody geotermalne i baseny w 

okolicy Prudnika i nikt nie chce się tym zainteresować, a jest dofinansowanie nawet 80-100 procent do 

czegoś takiego. Fajna by to była sprawa ogrzewania tych budynków, plus basen i całe Jesionowe 

Wzgórze, może nawet jako spółdzielnie mieszkaniowe. Przypominam się Panom Starostom, żeby na 

jakiś spotkaniach też mówili o tym, może się uda tą sprawę zrobić.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto mam takie pytanie czym będzie skutkowało 

nieudzielenie absolutorium Panu Rygorowiczowi? Jakie to ma skutki? Czy przewidywane są jakieś 

zmiany w składzie osobowym PCMu i organach go nadzorujących? Kiedy ostatnio udzielaliście 

absolutorium Panu Rygorowiczowi, jeśli można wiedzieć? Mówił Pan o zamkach ze stroną czeską, jakiś 

projekt gdzie będą zamki. Chciałem powiedzieć tyle, że Rozkochów to nie jest nasz Powiat, a w naszym 

Powiecie jest trochę zamków, już nie mówię, że jest w Głogówku ładny, czy tutaj w Łące Prudnickiej, 

ale jest też na przykład w Kazimierzu bardzo ładny zamek. Warto by było żebyście spojrzeli na to, tym 

bardziej, że ten pałac w Kazimierzu jest własnością Gminy, natomiast w Rozkochowie jest już 

własnością prywatną z tego co wiem, na to bym zwrócił uwagę, jeżeli będziecie coś tam chcieli robić. 

Jeszcze mam takie sprawy, mówił Pan o Warsztatach Terapii Zajęciowej, przygotowałem wniosek  

w tej sprawie, bo tam jest otwarta kawiarenka, uważam, że jest to piękne miejsce. Byłem tam już na 

kawie. Nie można za to pobierać żadnych pieniędzy, ewentualnie ktoś może dobrowolnie wrzucić do 

koszyka. Czy nie można by było rozwiązać tego problemu, żeby uruchomić kawiarenkę w sobotę  

i niedzielę oraz popołudniami w tygodniu. Kawiarenka jest wtedy zamknięta, a w okresie letnim do 

Prudnika przyjeżdża sporo turystów, z resztą teraz ludzie też chętnie by sobie usiedli i wypili kawę, czy 

herbatę. Jest tam naprawdę bardzo ładnie, może kiedyś na jakąś Komisję byśmy się tam wybrali. Złożę 

w tej sprawię wniosek na końcu. Mówił Pan o PCM, o funduszu socjalnym, rozumiem, że pracownicy 

nie zgodzili się na warunki, które zaproponowaliście. Czy tylko tego dotyczyło to spotkanie, bo coś  

o jakimś spotkaniu jeszcze Pan mówił w PCM? No i Bricomarche to reklama jakaś? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, jest to duży pracodawca, ciekawa formuła. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie wiem czy można tak tutaj na tej sesji, ale jeśli tak no to 

dobrze.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Mogłem nie wymieniać nazwy sklepu.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze to wszystko o co chciałem się zapytać, dziękuję. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To raczej nie były pytania od Pana Kwiatkowskiego, 

tylko takie wnioski, ale bardzo mądre. Ja myślę, że temat jest ważny i tutaj nie mam żadnych oporów, 

żeby w tym kierunku działać. Szczególnie treść tutaj tej tablicy mi się podoba, aczkolwiek tu 

fundatorami zgodnie z wnioskiem Pana Radnego jest NZSS „Solidarność” i Prawo i Sprawiedliwość, 

myślę, że to musielibyśmy zmodyfikować chyba, że Państwo chcecie ją ufundować.  

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: To było 12 lat temu.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Temat wód geotermalnych dosyć znany na terenie 

Powiatu. Wiemy, że Pani Poseł Czochara się tym zajmowała na terenie Trzebiny, tam jakieś już 

rozmowy wstępnie były prowadzone, bo pamiętamy, że te wody geotermalne rzeczywiście tam 

występowały, nie ma badań pokazujących gdzie one mogłyby, że tak powiem być również na naszym 

terenie, prawdopodobnie na terenie Prudnika też jest taka możliwość. Nie do końca jest to zadanie dla 

Powiatu, ale gdzieś te wątki można próbować penetrować, bo jak są duże dofinansowania to w jakimś 

partnerstwie można by było rzeczywiście się zaangażować, dobrze, żeby tego typu inicjatywy były 
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rozwijane. Nawet czasami można kimś pokierować, żeby po prostu zainteresował się tematem. Później 

Pan Radny Kolbek pytał o kilka spraw między innymi kwestia absolutorium dla byłego Prezesa PCMu. 

W sytuacji kiedy mamy pewne uzasadnione zastrzeżenia do działalności Zarządu w minionym okresie 

i sprawę skierowaliśmy również do Prokuratury to trudno oczekiwać żebyśmy tym ważnym aktem woli 

jako Walne Zgromadzenie udzielili absolutorium Zarządowi, bo to byłoby pewną niekonsekwencją 

naszych działań. Z jednej strony nie podoba nam się kilka tematów, które były realizowane,  

a zaowocowało to większą stratą finansową niż pewnie być musiała, niewątpliwie tak jest. No i druga 

sprawa, były pewne niefortunne co najmniej działania Zarządu, w związku z tym decyzją Zarządu 

Powiatu dzisiaj na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy takie absolutorium nie zostanie udzielone 

byłemu Prezesowi. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jakie to będzie miało skutki?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Skutki przedstawi Pani Mecenas, one nie są jakieś 

kluczowe, ale jest większa możliwość odszkodowawcza.  

Głos zabrała Naczelnik Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…), Pani Emilia Cimochowska-

Paluszek: Tak, dokładnie zgodnie z prawem w przypadku nieudzielenia absolutorium Spółce 

przysługuje większe prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkody, którą ten Członek 

Zarządu wyrządził. Oznacza to, że udzielenie absolutorium niejako zwalnia Członka Zarządu  

z ponoszenia takiej odpowiedzialności, więc zdecydowanie trudniej jest dochodzenia obowiązku 

naprawienia szkody w sytuacji kiedy absolutorium zostało udzielone. Niemniej jednak Członkowi, 

któremu nie udzielono absolutorium przysługuje powództwo o udzielanie takiego pokwitowania przez 

Sąd.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli on może wystąpić do Sądu, tak? 

Głos zabrała Naczelnik Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…), Pani Emilia Cimochowska-

Paluszek: On może wystąpić do Sądu o udzielenie tej zgody zastępczej, ale musi wtedy wykazać, że te 

nieprawidłowości, które zostały ujawnione w danym roku obrotowym nie miały wpływu na sytuację 

Spółki.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: No jest to chyba trudne w tej sytuacji. Pan Radny 

Kolbek pytał również czemu mowa jest o zamku w Rozkochowie. Wiąże się to z tym, że już jakiś czas 

temu fundacja, która ten zamek prowadzi bardzo aktywnie zgłosiła się do mnie jako do Szefa 

Euroregionu Pradziad o podpowiedź czy są uruchomione jakieś środki unijne, a w szczególności środki 

polsko-czeskie na rekonstrukcję takiego zamku. Podczas wizyty w Jindřichůvie okazało się, że podobny 

obiekt w znacznie lepszym stanie funkcjonuje w Jindřichůvie. Władze Jindřichůva chciałby tam 

stworzyć Dom Pomocy Społecznej. Niemniej jednak oczywiście możliwości są tutaj różne  

i niekoniecznie idące w tym kierunku, bo raczej wsparcia będą udzielać lokalne władze.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Zrobić w Rozkochowie Dom Pomocy Społecznej to duże 

koszty. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, nie w Jindřichůvie.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja rozumiem tylko, że cokolwiek zostanie tam 

wyremontowanie to na pewno są ogromne koszty, bo ten zamek jest w bardzo złym stanie. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, nie raczej musiałoby to iść w kierunku 

Dziedzictwa Kulturowego Turystyki. Ten Dom Pomocy Społecznej byłby jakby ewentualnie tylko 

pewną formułą wykorzystania obiektu, ale i tak głównym celem jego rekonstrukcji musiałoby być 
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udostępnienie turystom. Temat trudny, bardziej leży mi na sercu zamek w Łące Prudnickiej, ale tutaj 

nie otrzymaliśmy jakby zielonego światła ze strony władz województwa, żeby jako Skarb Państwa 

próbować odzyskać ten zamek dla społeczności, bo on jest prywatny. Mogłaby też na przykład Gmina 

się o to starać, my jako Powiat nie będziemy takich kroków podejmować, bo nie do końca jest to nasza 

kompetencja. Mógłby to czynić Skarb Państwa, ale Skarb Państwa na terenie Powiatu musiałby mieć 

środki na procedurę, to znaczy choćby na odszkodowanie dla właściciela, bo niestety tak to jest 

sformułowane, mimo, że tam nic nie robił i doprowadził do dalszej dewastacji to jednak go kupił  

i odszkodowanie by musiało być wypłacone, jak też na zabezpieczenie budynku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale w Rozkochowie to też jest prywatny. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: W Rozkochowie jest fundacja i to jest inna sytuacja, 

bo fundacja może być właścicielem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To jest fundacja?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Słyszałem też, że jest własnością jakiejś firmy kosmetycznej. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To jest tam kwestia taka, że on może być fundacją, 

być może jest też prywatny, ale fundacja jest zarządcą tego obiektem.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, bo chodzi mi o to, że u nas też są takie obiekty, ja nie 

mówię o Głogówku, bo tam jest piękny zamek, ale właśnie o Kazimierzu, ponieważ jest to też piękny 

pałac, myślę, że warty by był podjęcia jakiś działań, bo też stoi pusty.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To jest dobry głos, temat jest jakby w początkowej 

fazie rozmów, te dwa zamki najbardziej podnosiłem w tych rozmowach, ponieważ Łąka Prudnicka jest 

tu blisko i wiemy, że jeszcze chwila i już nie będzie tematu zamku. No a Rozkochów, ponieważ sam się 

zgłosił, ale inne zamki również są możliwe. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To jest możliwe zgłoszenie się do was? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Szczerze mówiąc Jindřichůvi najbardziej odpowiada 

ta Łąka Prudnicka, bo najbliżej by było, tylko, że tam jest proceduralnie bardzo trudne, bo to nie jest 

nasz zamek i trzeba by go najpierw odzyskać, zabezpieczyć i potem starać się o środki i też chyba nie 

jako Skarb Państwa tylko musiałby ktoś inny. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli jakaś fundacja musi być tak? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Czy jakaś fundacja czy coś innego. Temat moim 

zdaniem mało realny, ale szkoda nie próbować.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, Panie Starosto czy jeszcze na tym zgromadzeniu 

przewidujecie jakieś zmiany osobowe? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze i jeszcze jedno, kiedy ostatnio otrzymał absolutorium 

Pan Prezes Rygorowicz? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Rok temu, bo to jest co roku. Nie pamiętam czy  

w tamtym roku to był wrzesień, czy może czerwiec.  
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A z tą kawiarnią jest jakaś możliwość? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Wie Pan Radny to jest w rękach zakonu i to ich decyzją 

będzie w jakich godzinach będzie czynna.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Słyszałem, że ma to związek z tym, że jest w ramach projektu.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Pomogłem im z realizacją tego projektu. Niestety nie 

mogą czerpać z tego korzyści. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Być może możliwa jest pomóc, żeby na przykład ktoś tam 

przebywał w tej kawiarni w weekend, może emeryci, bo wiem, że oni również mają swój wkład  

w funkcjonowanie, żeby odczuli, że za to co robią mają jakąś korzyść, niekoniecznie finansową, ale 

jakąś pomoc.  

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ofiarę mają.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Komisje, Rady tam by mogły się odbywać.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Temat jest ważny i rzeczywiście pięknie to 

zrekonstruowano, tam Pan Witold Standera się tym zajmował jako firma wykonawcza. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jest tam pięknie zrobione, bardzo zapraszam wszystkich, żeby 

tam poszli na kawę, bo naprawdę warto, bardzo ładne miejsce, bardzo ładnie i stylowo urządzone. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Może jest tam pewne zaniedbanie promocyjne, bo to 

było mocno opóźnione zadanie, tam pomagałem jak mogłem, ale chodzi o to, że nie było żadnego 

uroczystego otwarcia. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To musimy zrobić uroczyste otwarcie.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja uważam, że to nie chodzi o przecinanie wstęgi  

i wypinanie piersi do orderu, tylko, że ludzie nie wiedzą, że to jest.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze, dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto ja mam tylko takie pytanie w związku z Pańską 

wypowiedzią i sprawozdaniem. Chodzi między innymi o to, że przekazał Pan sprawę zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Prudnik. O który to chodzi obszar, to jest tam przy szkole tej naszej na górze?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Między innymi z tego co było w moim sprawozdaniu 

dotyczy szkoły na Podgórnej, uzupełniamy zapisy planu, żeby był uniwersalny.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Wspomniał Pan o umiejscowieniu tam jakiejś placówki 

pomocy społecznej, to już kiedyś wspominaliśmy na ten temat przy okazji zmian w szkołach podległych 

Powiatowi. Tylko pomoc społeczna i szkoła, czy coś jeszcze? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Różne usługi i zabudowa mieszkaniowa.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czy teraz w ostatnim okresie czasu były prowadzone przez 

Zarząd, czy też przez Pana lub Pana Wicestarostę w tej sprawie jakieś rozmowy z przedsiębiorcami? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, ja w ostatnim okresie czasu żadnych w tym 

temacie rozmów nie prowadziłem, Pan Wicestarosta też nie.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: A kto wystąpił o taką zmianę? 
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Powiat.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dobrze takie jeszcze jedno pytanie, żeby to uściślić, ja już 

pytałem naszego kolegę Radnego odnośnie jakieś interpelacji lub wniosku Radnego lub Radnej, nie 

usłyszałem dokładnie w sprawie ulicy Dąbrowskiego. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Chyba o drzewostan chodzi, żeby tam zweryfikować 

jego stan, bo to jest nasza ulica, graniczy z parkiem miejskim, żeby tam jakąś inwentaryzację zrobić, 

które drzewa do jakich prac pielęgnacyjnych się zaliczają.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: To są takie sprawy, że tak powiem drobniejsze. Jeszcze jedno 

takie pytanie ta jedna godzina dla tej osoby, dla ucznia, który tam będzie się dokształcał dodatkowo to 

jest jedna godzina na jaki okres?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Na 2 tygodnie przeważnie. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czyli dwie godziny w ciągu miesiąca.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak, nie ma dużo. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Nie jest znaczące. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie jest, aczkolwiek za naszych czasów pamiętajmy, 

że nie było w ogóle takich możliwości i każdy musiał po prostu szukać sobie korepetytora 

indywidualnie, więc tu staramy się iść na rękę, ale też nie szaleć z tymi godzinami, bo po wywarze jest 

ich naprawdę bardzo dużo, bywają także wnioski o kilkanaście godzin na jednego ucznia w tygodniu. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dobrze ja tylko tyle, dziękuję.  

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

przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie 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 2023 (druk nr 491) (13:07:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych, które odbyły się w dniach 15-29 września 2022 r. w Prudniku na podstawie Uchwały Rady 

Powiatu z dnia 24 września 2010 r. Poinformował, że w toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia 

podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:09:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81549
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 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 2023 (druk nr 491) (13:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Bożena 

Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk  

nr 492) (13:10:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:10:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Radosław Roszkowski 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczenia  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Prudnicki (druk nr 492) (13:11:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Ryszard 

Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Janusz Siano, Józef Meleszko, Antoni 

Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Alicja 

Zawiślak 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81552
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 493) 

(13:12:00) 

W związku z wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił 

Panią Skarbnik o omówienie projektu zmian.  

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska omówiła zmiany wprowadzone do budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pani Skarbnik, Panie Starosto nie mam jakiś specjalnych 

zastrzeżeń do tych zmian, tylko chciałem zapytać ile środków zostało już przekazane na PCM,  

2 700 000 zł., tak? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Nie, 2 150 000 zł.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: 2 150 000 zł. jest łącznie z kwotą 547 000 zł., którą teraz 

przekazujemy?  

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Nie, bez było przekazaliśmy 1 350 000 zł. i 800 000 zł.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli przekazaliśmy 2 100 000 zł. Pewnie tego by nie było, 

gdyby nie zła sytuacja, która zaistniała w PCM. Prokuratura to bada, mam nadzieję, że wyjaśni kto za 

to odpowiada. Te pieniądze można by było przeznaczyć na przykład na drogę lub na jakieś remonty. 

Państwo chcecie przykryć te zaniedbania. Zgadzam się na to, żeby te pieniądze przeznaczyć, bo szpital 

musi funkcjonować. Uważam, że są osoby odpowiedzialne za to, dlatego Pana pytałem, czy będą 

wyciągnięte konsekwencje do jakiś osób, nie mówię, że do was, chociaż też mam zastrzeżenia, ale do 

osób, które są zatrudnione, które nadzorują, czyli Rada Nadzorcza czy jakieś konsekwencje poniosą  

z tego tytułu. Teraz musimy wykładać duże pieniądze z naszego budżetu, a mamy sporo innych 

wydatków.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Pan jako polityk oczywiście naturalną rzeczą jest, że 

tego typu rzeczy mówi, bo trudno, żeby opozycja nie wykorzystała okazji i trochę nie dołożyła 

zarządzającym Powiatem za sytuację w PCM. Aczkolwiek nie jest to jakieś nadzwyczajne to co się 

stało, to znaczy niewątpliwie błędy zarządcze tam wystąpiły i na to zwróciliśmy uwagę choćby w tym 

piśmie do Prokuratury, ale też sytuacja obiektywnie nie jest łatwa i wiele szpitali, może i większość za 

miniony rok odnotowuje stratę, także te szpitale, które wydawałoby się, że są bardzo dobrze 

prowadzone. Sytuacja finansowa jest trudna chociażby w szpitalu w Nysie, czy na przykład w szpitalu 

w Namysłowie. Rozmawiałem na ten temat wielokrotnie ze Starostą Gęsiarzem z Namysłowa i oni tam 

co roku dość duże pieniądze dokładają do działalności szpitala. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A to jest Spółka w Namysłowie? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak też Spółka, tam też gminy są współudziałowcami, 

Spółka Z O.O., ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Mówił ostatnio, że w tamtym roku, czy  

w tym roku nie tak dużo, bo półtora miliona dokładają do szpitala, czyli mogło być gorzej. To pokazuje, 

że błędy zarządcze tak, ale nie tylko, sytuacja wzrostu cen, wzrostu presji płacowej, także cen jakie 

podwykonawcy sobie winszują, choćby za wyżywienie jest po części obiektywna. Niewątpliwie błędy 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81554
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były, ale nie jest to tak, że te całe 2 100 000 zł., które dołożyliśmy to jest jakby wyłącznie wina nie do 

końca dobrego zarządzania, ale w dużej części jest to czynnik obiektywny, ale w niemałej również te 

błędy się do tego dołożyły.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jeszcze nie wiadomo jak to się skończy, bo wiadomo, że być 

może będziemy musieli coś dołożyć do tego, z resztą dokładamy cały czas w różny sposób. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie da się wykluczyć, ja bym bardzo chciał tego 

uniknąć, bo mamy masę innych zadań, ale wiemy, że choćby po tych podwyżkach, które zostały jakby 

odgórnie zaplanowane brakuje kilkuset tysięcy co miesiąc, żeby pokryć koszty tych podwyżek dla 

personelu medycznego. W skali tego roku to będzie około 800 000 zł., których brakuje w przyznanej 

kwocie. W skali całego roku to może być dwa razy tyle, czyli półtora miliona co najmniej deficytu 

pomiędzy przyznanymi środkami a rzeczywistym kosztem tych podwyżek. Także tutaj chyba mamy już 

wszyscy świadomość, że Spółka jest w dobrych rękach i ci Państwo, którzy w tej chwili działają  

w Zarządzie i jako Prokurent robią wszystko co możliwe, żeby wynik dobrze bilansować, ale być może 

nie są aż takimi cudotwórcami, żeby tą Spółkę długoterminowo w pełni zbilansować.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To co wczoraj przedstawili ma sens i widzę, że w dobrym 

kierunku to idzie, aczkolwiek uważam, że ci Państwo w jakiś sposób też współrządzili i mieli wpływ na 

Spółkę jeszcze gdy był Pan Rygorowicz, ale dobrze, że to idzie w takim kierunku i mam nadzieję, że 

może szybko z tego wyjdziemy. Gdyby nie było tej sytuacji to prawdopodobnie Spółka przyniosłaby 

zyski. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

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

2022 r. (druk nr 493) (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, 

Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ryszard 

Kwiatkowski, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, 

Antoni Sokołowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski 

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

(druk nr 494) (13:24:00) 

W związku z wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił 

Panią Skarbnik o omówienie projektu zmian.  

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Prudnickiego.  

Nastąpiła zmiana quorum (13:26:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81556
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Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: 

1. Magdalena Sobczak 

2. Ewelina Langfort 

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 494) (13:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, 

Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Radosław 

Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(4): 

Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort 

11. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r. (13:27:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:27:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej  

z dnia 26 września 2022 r. w sprawie opinii o realizacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2022 r.  

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji  

o opinię w sprawie realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022r.  

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Pan Joachim Kosz: Na posiedzeniu naszej Komisji 

26 września 2022 r. po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli 

informacje z realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze tego roku. 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Pani Joanna Korzeniowska: Członkowie Komisji 

Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu, które odbyło się 

w dniu wczorajszym przyjęli informacje o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze  

2022 r. jednogłośnie, było obecnych 10 osób i wszystkie przyjęły tę informację. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81558
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Głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Pan Dariusz Kolbek: Nie pamiętam dokładnie 

wyników, bo ich nie dostałem, ale na Komisji Skarg i Wniosków uchwała została przyjęta. 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Bożena Wróblewska: W dniu wczorajszym na 

Komisji Rewizyjnej informacja została przyjęta jednogłośnie, sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przyjęciem informacji. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Co miesiąc pokazuje się takie czasopismo „Głos 

Seniora”, ponieważ ja go pobieram tutaj w Starostwie i roznoszę na mojej ulicy to chciałbym wiedzieć 

ile Powiat płaci jako tak zwany partner programu. Jeszcze dodam, że jest sto osiemdziesiąt parę różnych 

powiatów w Polsce, od Łeby poprzez Prudnik, oczywiście są herby tych miast, którzy płacą, nasz się 

znalazł bardzo ładny, ale niezauważany nawet przez tych co czytają.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Za przystąpienie do programu zapłaciliśmy całkiem 

niewielkie pieniądze, jak pamiętam chyba z 3 lata temu jakiś 3000 zł., w zamian za to otrzymaliśmy 

pakiet kart, które mogą seniorzy otrzymywać od nas i mieć w różnych instytucjach ulgi  

i w niektórych sklepach również, które honorują kartę seniora. Otrzymujemy w pakiecie też do 

dystrybucji czasopisma, ale nie pamiętam czy płacimy corocznie cokolwiek. Wydaje mi się, że nie 

płacimy, czyli jednorazowo zapłaciliśmy nie dużą kwotę i teraz już to otrzymujemy w gratisie. Być 

może jak zamawiamy kolejne karty to coś tam płacimy, ale za czasopismo z tego co kojarzę chyba nic 

i ciągle są to jakieś nikłe pieniądze, tak naprawdę. A jednak pismo też czasem jako przyszły już niedaleki 

senior przeglądam, jest dość ciekawe. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Należy podkreślić, że na przestrzeni tych ostatnich 6 miesięcy 

z miesiąca na miesiąc można sobie przytoczyć nasze podejmowane uchwały w sprawie budżetu,  

i wieloletniej prognozy finansowej, ciągle ulegały zmianom. Te zmiany to jest normalna comiesięczna 

praca, którą wykonuje Pani Skarbnik. My z swojej strony nie wnosiliśmy większych uwag do tychże 

zmian. To były zmiany dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Powiatu i ich podległych 

instytucji, szkół, PCPRu i innych służących dla naszych mieszkańców Powiatu.  

Nastąpiła zmiana quorum (13:40:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Magdalena Sobczak 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za  

I półrocze 2022 r. (13:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, 
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Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Ryszard 

Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, 

Janusz Siano 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski 

Nastąpiła zmiana quorum (13:41:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Joachim Kosz 

12. Wnioski i oświadczenia Radnych (13:41:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że wpłynęło pismo od Burmistrza Prudnika 

w nawiązaniu do otrzymanego wniosku Radnego Rady Powiatu, Pana Mirosława Czupkiewicza  

w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Nyskiej w Prudniku. Poinformował, że 

powyższy zakres został ujęty w programie funkcyjno-użytkowym będącym podstawą zadania pn. 

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku”, na które Gmina otrzymała 

dofinansowanie z programu Polskiego Ładu.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że Sesja Rady Powiatu w październiku 

odbędzie się 28 października 2022 r. o godzinie 13:00.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Przy okazji Panie Starosto tego tematu, który tu poruszył Pan 

Kwiatkowski odnośnie seniorów, my współpracujemy z Klubami Seniorów, tak? Ze wszystkimi czy 

tylko z jednym? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ze wszystkimi współpracujemy, ale to generalnie nie 

ma związku z tym pismem i z Kartą Seniora.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, nie tylko tak się pytam po prostu.   

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Bardziej współpracujemy z Uniwersytetami III  

i Złotego Wieku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A to jest więcej tych uniwersytetów?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Bo Kluby Seniora są to instytucje utworzone przez 

Gminę, gdzie ludzie mogą korzystać z dobrodziejstw tychże instytucji, natomiast ci ludzie należą też na 

przykład do Uniwersytetów albo do Związku Emerytów, z którymi współpracujemy jako Powiat, ale 

tak bezpośrednio z Klubami Seniora nie.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jest tylko jeden związek, tak?  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Który? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Związek Emerytów. 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=81560
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja wiem o jednym.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wiem, że jest na przykład Pani Śliwińska, która działa.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, to jest co innego, to są Stowarzyszenia. Pani 

Śliwińska była w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale stworzyła jeszcze jakieś Stowarzyszenie, już nie 

pamiętam nazwy.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I to jest inna organizacja? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A z nią też współpracujmy, bo wiem, że jeszcze coś było przy 

Liceum.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Czasem współpracujemy. Przy Liceum jest Złoty 

Wiek i Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum. Jest kilka tych organizacji, staramy się z nimi 

współpracować.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze. Panie Starosto pierwszy mój wniosek to podjęcie 

działań w celu umożliwienia korzystania z kawiarni zielarskiej, która powstała w ramach jednego  

z projektów Euroregionu Pradziad u ojców Bonifratrów w Prudniku w godzinach popołudniowych oraz 

w weekendy, obecnie jest ona czynna tylko od poniedziałku do piątku. W soboty i w niedzielę te miejsce 

jest odwiedzane przez wielu turystów, a kawiarenka jest nieczynna. Na pewno otwarcie jej w weekend 

byłoby dodatkową atrakcją, przyniosłoby wiele korzyści, bo to nie jest tylko taka zwykła kawiarnia, ale 

w środku naprawdę bardzo ładnie wygląda i warto by było, żeby ktoś ją zobaczył. Następnie zwracam 

się z wnioskiem o udostępnienie mi protokołu z audytów i kontroli wewnętrznych w PCM S.A. Prudnik, 

jak również zaleceń pokontrolnych w odpowiedzi na te zalecenia w latach 2018-2022. Mam jeszcze 

wniosek o przedstawienie protokołu z rozebrania ogrodzenia wokół szpitala i umożliwienia zobaczenia, 

w którym miejscu składowane jest to ogrodzenie. 

Głos zabrała Radna, Pani Alicja Zawiślak: Ja chciałam w imieniu Sołtysa z Rudziczki podziękować 

Staroście, Radnym z Powiatu za piękny udział w dożynkach, za pomoc oraz za wykonane prace. Druga 

sprawa, którą chciałabym przedstawić to Sołtys z Dębowca zgłosiła mi, że w Wieszczynie w porze 

nocnej jest bardzo słabo widoczny zakręt, który jest dosyć ostry. Może przy barierkach postawić jakieś 

światła, bo już zgłosili jej jakieś zdarzenie drogowe. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja bym prosił jeszcze dokładne informacje, w którym 

to jest miejscu. Świateł się nie da tam postawić, ale może barierki z odblaskiem.  

Głos zabrała Radna, Pani Alicja Zawiślak: To jest taki mocny zakręt przed Wieszczyną.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto tak rozmawialiśmy chwilę z Panem 

Przewodniczącym i tam jest możliwość skierowania oświetlenia, to nie musi być taki elektryczny słup, 

może to być fotowoltaika, także to w zupełności wystarcza i będzie oświetlać cały ten zakręt, to jest 

takie spostrzeżenie. Ja też składam cztery wnioski zgodnie z obietnicą. Pierwszy wniosek do budżetu, 

bo dzisiaj mamy ostatni dzień wnioskowania do budżetu, nie wiem może ktoś zapomniał, ale taki 

dzisiejszy dzień jest. Więc wniosek w sprawie remontu drogi w miejscowości Szybowice, na jakich 

kilometrach to tam jeszcze zobaczymy. Taki wniosek został sporządzony i przedstawiony do Biura 

Rady. Następny wniosek o wycinkę drzew był już omawiany i został sporządzony przeze mnie. Dotyczy 

drogi w kierunku Wierzbca, wyjeżdżając z drogi gminnej na drogę powiatową tam utrudniona jest 

widoczności i to stwarza naprawdę niebezpieczne różne możliwe zdarzenia. I trzeci wniosek odnośnie 
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parkowania w dni parzyste i nieparzyste na ulicy Kolejowej. Tam naprawdę to jest kwestia tylko czasu, 

by coś się wydarzyło, myślę, że tam już kilka zdarzeń było tylko mniej poważnych. Już rozmawialiśmy 

na Komisji także nie trzeba tłumaczyć, wniosek jest sporządzony. Jeszcze mam prośbę, a zarazem 

wniosek, by nasza ekipa remontowa przyjrzała się krzewom, niewielkim drzewom i krzakom na drodze 

powiatowej z Szybowic w kierunku Mieszkowic. Tam jak będzie okres zimowy, a dużymi krokami się 

zbliża to te wszystkie gałęzie będą się pochylać ku środkowi jezdni, nad jezdnią i będzie to stwarzać 

nieprzyjemne sytuacje. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chciałem się jeszcze zapytać Panie Starosto przy okazji tych 

wniosków czy byłaby możliwość oznakowania zjazdu z drogi wojewódzkiej, która biegnie z Głogówka 

na Głubczyce na drogę powiatową w kierunku Kazimierza. Nocą niestety można przejechać ten zjazd, 

ponieważ jest słabo widoczny i jest też pod jakimś dziwnym kątem co utrudnia widoczność. 

Niekoniecznie oświetlenie, ale może jakieś odblaski.   

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja mam taką prośbę, żeby Pan Radny wystosował 

pismo, w którym miejscu by to chciał i ustalił z moim wydziałem.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dobrze to ja to na piśmie przygotuję. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: My się zastanowimy czy jest taka możliwość. 

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Dzisiaj takie zapytanie było na Sesji w Głogówku o te 

oznakowanie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Było też? No ja już to poruszałem właśnie kiedyś tylko nie 

wiem czy w Gminie czy tutaj, więc jeśli by można było to proszę o podjęcie działań, a ja napiszę 

wniosek. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Panie Przewodniczący chciałbym się jeszcze odnieść 

do wniosków Pana Radnego Meleszki. Oczywiście remont drogi Szybowice to duży temat i gdzieś tam 

musimy o nim pamiętać, ale tak mnie trochę tknęło i to nie jest w ogóle żadna złośliwość do nikogo 

tylko, że mówimy o wycince drzew kierunku w Wierzbca, przecięcia krzaków i tak dalej, może by się 

zastanowić czy w związku z tym, że idzie zima, a są trudne czasy może mieszkańcy chcieliby nam 

pomóc w tym temacie. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Te sprawy są już naprawdę drobne, bo my w swoim zakresie 

to wytniemy, nam tylko potrzeba zezwolenia. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: No właśnie, bo chodzi o te procedury, czyli chcecie 

to sobie zagospodarować. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Sami sobie to wytniemy.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Bo musimy się jakoś tu proceduralnie odnieść do tego. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Jak Pan wie ludzie dają sobie radę sami, my sobie to usuniemy 

tylko potrzebujemy mieć na to zezwolenie.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Panie Radny dobrze by było zgłosić na Zarząd te 

kwestie, bo tam pozwalamy na wycinkę za jakiś procent wartości, może w tym przypadku też się to uda, 

żeby była jakaś procedura, że była zgoda, bo wyciąć krzaki to jedno, ale jeszcze pozostaje kwestia co 

się stało z drewnem. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Tam stricte to są drzewa, gdzieś takiej szerokości.  
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Wola jest tylko musimy to zgodnie z prawem 

przeprowadzić. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dlatego ja tam do Pana podejdę, przedyskutujemy ten temat.  

13. Zamknięcie LX sesji Rady Powiatu (13:54:00) 

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

 

 

………………………             …………………………… 

     Protokołowała:                            Przewodniczący Rady       

    Natalia Szostak           Józef Janeczko 
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