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Protokół Nr LXI/2022 

z posiedzenia LXI sesji Rady Powiatu w Prudniku 

w dniu 28 października 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 2022-10-28 o godz. 13:06:32, a zakończono o godz. 14:31:04 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Józef Meleszko 

8. Radosław Roszkowski 

9. Dragomir Rudy 

10. Janusz Siano 

11. Antoni Sokołowski 

12. Magdalena Sobczak 

13. Alicja Zawiślak 

14. Kazimierz Bodaszewski 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LXI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:06:00) 

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

obecnych na niej Radnych, Panów Starostów i przybyłych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:07:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:07:00) 

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

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

projektu uchwały: ,,Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę̨ 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 496a); 2) 

wprowadzenia autokorekty projektu uchwały: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 rok (druk 500a); 3) wprowadzenia punktu ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 501) w punkcie 13. 

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

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83151
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83153
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83154
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Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały: ,,Podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę̨ 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 496a) (13:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, 

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

Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, 

Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały: „Podjęcie uchwały  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok (druk 500a). (13:13:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, 

Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Radosław 

Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Judyta Walocha, Bożena Wróblewska 

Nastąpiła zmiana quorum (13:13:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Bożena Wróblewska 

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

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 501) w punkcie 13 (13:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Józef Meleszko, 

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

Sobczak, Kazimierz Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 
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Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach (13:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Joanna 

Korzeniowska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Bożena 

Wróblewska, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, 

Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30 września 2022 r. (13:15:00) 

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 dnia 30 września 2022 r. (13:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Dragomir 

Rudy, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Radosław 

Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:16:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:24:00) 

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

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy zostało udzielone absolutorium byłemu Zarządowi PCM?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Po części tak. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Jak to po części? Mówił Pan na ostatniej sesji, że nie będzie 

udzielone. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie udzieliliśmy absolutorium byłemu 

Prezesowi, natomiast udzieliliśmy absolutorium Radzie Nadzorczej.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Rada Nadzorcza jest wyjątkowo łagodnie przez was traktowana. 

Był Pan w Kędzierzynie na rocznicy powstania miasta, tak? Był Pan tam jako Prezes czy jako Starosta 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83181
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83183
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83189
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Euroregionu? Jeżeli chodzi o ostatnie Pana sprawozdanie odnośnie tego punktu, jeśli chodzi o Pałac  

w Rozkochowie, to mi się wydaje, że nie powinien Pan tutaj tego przedstawiać, bo jeżeli do Pana się 

ktoś tam zwrócił, to myślę, że ewentualnie jako do Prezesa Euroregionu. Z tego co wiem, to zarówno 

powiat, jak i gmina Krapkowice należą do Euroregionu, mają tam swoje komórki, które się tym zajmują. 

Dostałem odpowiedź na pytanie dotyczące tej sprawy, że są jacyś specjaliści u nas w powiecie, a oni 

nie są od tego. Jest siedziba Euroregionu w Prudniku i oni mają się tym zajmować, a nie nasi pracownicy, 

ponieważ to nie jest w ich zakresie obowiązków i tak samo to nie jest Pana zakres obowiązków, jeśli 

chodzi o Starostę, bo jako Prezesa Euroregionu, owszem tak. Rozumiem, że Tygodnik Prudnicki cały 

czas foruje Pałac w Rozkochowie, no ale to jest Tygodnika sprawa, natomiast Pan powinien się 

zajmować sprawami, których mamy dużo w naszym powiecie, a Pan się zajmuje sprawami, które nie 

należą do nas. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jeśli mogę się odnieść, bo Pan Radny 

zagalopował się nieco za daleko. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie no, myślę, że nie. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Otóż, z wizyty w Jindřichov wyniknęła taka 

oto konkluzja, że partnerzy czescy, z którymi zrealizowaliśmy dwa duże projekty polsko-czeskie, 

między innymi ścieżkę rowerową i drogę Via Montana, jest szansa na kolejne projekty i są 

zainteresowani wspólną rekonstrukcją obiektów zabytkowych pałacowo-zamkowych, w związku z tym, 

rozmawialiśmy o obiekcie w Łące Prudnickiej, który jednakowoż jak Pan pewnie się domyśla, nie jest 

w naszym władaniu, tylko jest we władaniu prywatnego właściciela i wstępnie prosiłem Pana Wojewodę 

o możliwość odzyskania tego obiektu najpierw dla Skarbu Państwa. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Którego obiektu?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: W Łące Prudnickiej, bo ten obiekt 

najbardziej interesował Partnerów z Czech. Jako ewentualny partner, bo jest najbliżej położony, mają 

współpracę z Moszczanką i tak dalej. Czyli to jest to, co by ich najbardziej interesowało, natomiast  

w sytuacji, kiedy nie będziemy mieć żadnego władania nad tym obiektem, czyli nie będziemy mogli dla 

niego pisać projektów rekonstrukcyjnych, kolejnym pomysłem, który zaproponowałem partnerom 

czeskim, jest Pałac w Rozkochowie i to zaproponowałem już nie jako Starosta, tylko Prezes 

Euroregionu, jako że zwrócili się do mnie działacze z tej fundacji z taką prośbą, żeby pomóc znaleźć 

partnera czeskiego, więc nic tu chyba złego się nie wydarzyło. Natomiast Pan, jakby doszukuje się 

jakiegoś drugiego, czy trzeciego dna. Nie rozumiem za bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No jak to Pan nie rozumie? No przecież to nie jest zamek, 

który leży w naszym powiecie. To jest pałac, który leży w Powiecie Krapkowickim. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: No zgadza się. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Powiat Krapkowicki ma swojego starostę. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: No ale co z tego? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Walce mają swojego Wójta i oni się tym powinni zająć. A Pan 

próbuje zajmować się sprawami, które nie należą do nas. No ja rozumiem, dlaczego Pan tym się zajmuje, 

ale wie Pan, to jest sprawa Euroregionu. Ja Panu mówiłem, że przecież jest wiele obiektów takich u nas. 

Na przykład zamek w Głogówku, który nie jest prywatną własnością, pałac na przykład w Kazimierzu, 

który nie jest prywatną własnością. Jak tak Pan bardzo chce dbać o nasz powiat, to ma Pan o co dbać. 

Dbać o coś, bo Pan się musi odwdzięczyć. Wszystko gra, no ja rozumiem. Ale to jest ten sposób. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Panie Radny, ja widzę, że po prostu nie 

mogę mówić pewnych informacji, które przekraczają Pana poziom myślowy.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Być może. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie chcę Pana obrażać. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Może, ale nie przekraczają poziomu Pana kombinowania  

u mnie. No naprawdę, nie przekraczają. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Każdy mierzy swoją miarą. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wie Pan, właśnie, każdy mierzy swoją miarą. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Kiedyś rozliczymy Pana z działalności 

Dyrektora Biura Senatorskiego. Jakie ma Pan dokonania za grosz publiczny, który Pan stamtąd bierze? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Skąd? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Z Biura Senatorskiego. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę Pana, Pan nie jest od rozliczania mnie, ani Senatora  

z tych pieniędzy. Pan dostaje 20 tys. zł., dwa razy Pan większą pensję ma. I do czego Pan doprowadził 

PCM? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Od kogo mam większą dwa razy? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Przecież podwyższyliście sobie, miał Pan 10 tys. zł., ma Pan 

20 tys. zł. Mało Pan ma? Nie no, Proszę Państwa. Jeżeli Pan Starosta zajmuje się sprawami, które nie 

dotyczą naszego powiatu, to będę zawsze o tym mówił. To jest jasne. Chce Pan wesprzeć? Proszę 

bardzo, Pałac w Kazimierzu czy Zamek w Głogówku. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Dziękuję za pozwolenie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Daje Panu pozwolenie, niech Pan to wykorzysta. Być może 

Pan ma jakąś inną percepcję niż ja. No to trudno. Ale proszę na to zwrócić uwagę, bo ja nie będę na to 

pozwalał. Odwdzięczanie się to niech Pan sobie robi prywatnie. Ile mamy schronów w naszym 

powiecie? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Taką informację może przekazać tylko 

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, jako komisja również jej wprost nie otrzymaliśmy, także 

uchylę się od odpowiedzi na to pytanie. Sprawnych, chyba żadnego, tylko tyle. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ilu nauczycieli z naszego powiatu szkół nam podlegających, 

otrzymało nagrodę Kuratora, czy Ministra, czy takie sytuacje w tym roku były? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Wiemy ile otrzymało Nagrodę Starosty, 

natomiast, co do wskazanych, nie mamy takich podsumowań. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Często mówimy o zamku w Łące Prudnickiej, chcę 

poinformować, może nie wiecie o tym, ale właścicielem tego zamku była rodzina polska, która osiedliła 

się chyba w XV czy XVI wieku na terenie Słowacji.  

Głos zabrał Radny, Pan Dragomir Rudy: Ja jeszcze tylko dopowiem, że ostatnim właścicielem Zamku 

w Łące Prudnickiej był Generał Niemiecki Dietrich von Choltitz, który był prezenterem Paryża i jemu 

Paryż zawdzięcza to, że sprzeciwił się wojskowi Hitlera i nie ustąpił Paryża twierdzy. 

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 przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu  

pn. „Dostępny samorząd - grant" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2022 (druk 495). (13:46:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83211
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd - grant" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2022 (druk 495). (13:47:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Radosław 

Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Ewelina 

Langfort, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Mirosław 

Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę̨ 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 496a). (13:48:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę̨ 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 496a). (13:50:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, 

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

Bodaszewski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Prudniku (druk 497). (13:50:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83214
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83218
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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 określania zadań  

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 497). (13:52:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, 

Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, 

Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk 498). 

(13:52:00) 

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 nadania Odznaki Honorowej Powiatu 

Prudnickiego (13:53:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Joanna 

Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Dariusz 

Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk 499). 

(13:53:00) 

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 nadania Odznaki Honorowej Powiatu 

Prudnickiego (druk 499). (13:54:00) 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83220
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83223
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Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, 

Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena 

Wróblewska, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk 500a). 

(13:54:00) 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie autokorekty przez Panią Skarbnik 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska przedstawiła autokorektę projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.943 zł. 

w Rozdziale 85595 (środki Funduszu Pomocy dla pieczy zastępczej). Po zmianie rozporządzenia 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowujemy uchwałę budżetową na rok 2022 do  

w/w rozporządzenia po zmianach, tj.: zwiększono dochody bieżące o kwotę 228.585,50 zł. w Rozdziale 

75495 §2100 (nowy paragraf)-środki z Funduszu Pomocy; zwiększono dochody bieżące o kwotę  

770 zł. w Rozdziale 85395 §2100 (nowy paragraf)-środki z Funduszu Pomocy, natomiast: zmniejszono 

dochody bieżące w Rozdziale 75495 §0970 o kwotę 228.585,50 zł.; zmniejszono dochody bieżące 

w Rozdziale 85395 §0970 o kwotę 770 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych: w Rozdziale 

60014 zmniejszamy dochody o kwotę 6.750.000 zł. (dot. zadania z Polskiego Ładu-przesunięcie 

realizacji na 2023 rok). Zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki bieżące w Rozdziale 85510 - 

kwota 1.943 zł. (środki Funduszu Pomocy dla pieczy zastępczej). Zmniejszono plan wydatków 

majątkowych w Rozdziale 60014 zmniejszamy wydatki o kwotę 6.750.000 zł. (dot. zadania z Polskiego 

Ładu-przesunięcie realizacji na 2023 rok). 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ten przetarg, czego teraz konkretnie dotyczy?  

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Pięć dróg jest w przetargu z Polskiego Ładu, 

był złożony wniosek, więc to jest do końca roku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I to jest przeniesione na następny rok, tak? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Tak. To nie od nas zależne, przecież był 

kilkakrotnie przetarg, były duże ceny. Spróbowaliśmy zamknąć się w tej kwocie, którą otrzymaliśmy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jest wspomniana książka, czwarty tom książki ,,Wielka Księga 

Opozycji’’. Ile już do tej pory wydaliśmy na książki? Bo to jest czwarta księga, to jaka to będzie  

w sumie kwota? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Na ten moment nie umiem Panu powiedzieć z 

pamięci. Ja nie wiem kiedy był pierwszy tom i kiedy drugi. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Starosto, ile wydano? Można wiedzieć? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ponad 300 tys. zł., 400 tys. zł. finalnie 

pewnie będzie. 

 Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Około 400 tys. zł. z tym czwartym tomem, tak?  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83228
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: No tak, około 100 tys. zł. na jedną książkę, 

bo to jest gruby tom w dużym nakładzie, twarda oprawa, więc to jest kosztowne wydawnictwo, ale 

pamiętajmy, że w 85% dofinansowanie jest z Unii Europejskiej plus 5% z budżetu państwa, także nas 

tylko 10% obciąża z tych kwot. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dziękuję. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Proszę bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Pani Skarbnik, ogólnie dostaliśmy z budżetu skarbu państwa  

6 mln. zł. z hakiem, tak? Oczywiście, biorę pod uwagę, że nie zostało wypłacone w całości. Dostaliśmy 

pewną część i ta część to 2 556 000 zł., bo Pani powiedziała 2 558 000 zł. Może to przejęzyczenie, ale 

w dokumentach zawartych na stronie jest 2 556 000 zł. Czy to jest pomyłka, czy tylko takie właśnie 

przejęzyczenie? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Po pierwsze, nie otrzymaliśmy środków  

z budżetu Skarbu Państwa, tylko uzupełnienie PIT. Po drugie, ogólna kwota dochodów uległa 

zwiększeniu o 2 899 000 zł., a w tym są pozycje i rozdział jest taki: 756 22 - udziały powiatów, podatków 

stanowiących dochody budżetu państwa 2 025 536 zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Strona 16, odwołuje się właśnie do niej. Zwiększa się budżet 

po stronie wydatków o kwotę 2 556 000 zł. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Ale wydatków ogółem, więc proszę nie mylić.  

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Ja uważnie słuchałem, dlatego tak zwróciłem uwagę, czy to jest 

przejęzyczenie w tym miejscu, czy nie. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Ale nie ma żadnego przejęzyczenia. Oprócz 

podatku dochodowego, który otrzymaliśmy, wprowadzane po dochodach są jeszcze inne korekty. Na 

przykład jest zmniejszenie dochodów, jest zwiększenie dochodów i wszystko to per saldo przeznaczamy 

na wydatki.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Czyli ta kwota z działu 92195, jest tutaj właściwą kwotą  

2 556 000 zł. Tak? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Nie rozumiem Pana. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Akurat śledziłem dość uważnie czytałem uzasadnienie, dlatego 

zwróciłem uwagę na to, czy to jest przejęzyczenie Pani, czy jakiś błąd się wkradł. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Dobrze, ale w którym momencie? Zwiększa się 

budżet po stronie wydatków o kwoty ogółem 2 556 478,20 zł. To była kwota, która była przed 

autopoprawką. Pod spodem jest uzasadnienie. Pisze autokorekta i dodano te rzeczy, które my 

korygujemy. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja rozumiem, dlatego tej autokorekty nie było na stronie 

internetowej. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Ona dzisiaj jest wprowadzona. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: No dobrze, tylko mówiła Pani ostatnio, 2 dni temu bodajże, że 

ta autokorekta będzie na następny dzień, a na stronie internetowej jej nie było, więc rozumiem że w dniu 

dzisiejszym zostało to skorygowane. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Dzisiaj był zarząd, który mógł wprowadzić te 

zmiany. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Rozumiem. 
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Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Ale nie, to nie jest przejęzyczenie, taka kwota 

była przed autokorektą, po autokorekcie jest 2 889 000 zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dobrze, niemniej jednak obstaje cały czas, że z Budżetu 

Państwa jest te 6 mln. zł. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Pan powiedział 6 mln. zł. ze Skarbu Państwa. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Nie, chyba z budżetu.  

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Pan powiedział 6 mln. zł. ze Skarbu Państwa. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Jak zwał, tak zwał. Wiemy o co chodzi. Dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Kiedy zostanie zrobiona pierwsza droga z tych środków, które 

dostaliśmy od państwa, fizycznie będzie wykonana? Kiedy przewidujecie? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Niemal wszystko w przyszłym roku. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czyli będą wykonane w całości te drogi? Już nawierzchnia itd.? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: No tak się spodziewamy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Dobrze, dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

2022 (druk 500a). (14:05:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Bożena 

Wróblewska, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef 

Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Ryszard 

Kwiatkowski, Magdalena Sobczak 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

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

(druk 501) (14:05:00) 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Panią Skarbnik 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej wydatków 

na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach bieżących 

wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.14 „Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” do realizacji w latach 

2022-2023 na kwotę ogółem 60.285 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 736 zł., na 2023 r. na kwotę  

59.549 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.15 „Sportowcy Budują 

Tożsamość Pogranicza” do realizacji w latach 2022-2023 na kwotę ogółem 115.417 zł., na 2023 r.  

W wykazie przedsięwzięć  w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w poz.1.3.1.1 „Opłaty za 

odkupienie od OPTIMA Medycyna S.A” zwiększono wydatki w 2022 roku o kwotę ogółem 70.000 zł.; 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83232
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w wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2.2 "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład) 

do realizacji w latach 2022-2023 zwiększono wartość ogółem o 400.000 zł. oraz przeniesiono kwotę 

7.640.000 zł. do realizacji na 2023 rok. Wartość ogółem po zmianach wynosi 16.300.000 zł.;  

w wydatkach majątkowych w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa  drogi powiatowej  nr 1617 O 

relacji Łąka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I" do realizacji  

w latach 2021-2023 dokonano przesunięcia kwoty 870.370 zł. na 2023 rok.  Kwota ogółem po zmianach 

wynosi 4.200.370 zł., w tym na 2022 r. kwota 300.000 zł., na 2023 r. kwota 3.900.370 zł.; w wydatkach 

majątkowych w poz. 1.3.2.4 "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" (Polski Ład) 

przesunięto okres realizacji do 2024 roku oraz zaktualizowano kwotę ogółem. Kwota ogółem po 

zmianach wynosi 5.819.200 zł., w tym na 2022 r. kwota 49.200 zł., na 2023 r. kwota 3.110.000 zł., na 

2024 r. kwota 2.660.000 zł.; w wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2.5 "Termomodernizacja Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego" (Polski Ład) przesunięto okres realizacji do 2024 roku oraz zaktualizowano 

kwotę ogółem. Kwota ogółem po zmianach wynosi 6.140.000 zł., w tym na 2022 r. kwota 80.000 zł., 

na 2023 r. kwota 3.030.000 zł., na 2024 r. kwota 3.030.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów  

i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. 

W 2022 r. przychody nie ulegają̨ zmianie. Zwiększono przychody budżetu w 2023 r. o kwotę  

870.370 zł., w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  

w odrębnych ustawach o kwotę 870.370 zł. Przychody na 2023 rok w kwocie 870.370 zł. są 

przeznaczone na realizacje zadania wykazanego w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej  nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- 

Etap I", są to środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r . 

rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych  

w zakresie wskaźników zadłużenia. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk 501) (14:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Antoni 

Sokołowski, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, 

Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

14. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do 

roku szkolnego 2022/2023. (14:10:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji (…) o opinię 

Komisji nt. przedmiotowej informacji. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji (…), Pani Joanna Korzeniowska: Na 44 posiedzeniu Komisji 

Edukacji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej, które się odbyło w dniu 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83236
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wczorajszym, wszyscy radni obecni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali Informacje w sprawie 

organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. Na 

posiedzeniu byli obecni Dyrektorzy placówek oświatowych, którzy odpowiadali na pytania. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ile było wniosków do Ministerstwa Edukacji w sprawie nagród 

dla naszych nauczycieli? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie było wniosków. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Do Kuratora?  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tego nie wiem jeszcze. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: To nie przechodzi przez nasze Starostwo? Bezpośrednio przez 

dyrektora? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: W poprzednim roku mocniej 

zainteresowaliśmy się tym tematem i zrobiliśmy weryfikację wniosków składanych przez szkoły, 

uznając, że powinniśmy w tym kierunku iść, bo to są i nagrody Ministerialne czy Kuratorskie, ale też są 

odznaczenia. No i jakoś w naszych szkołach nie bardzo jest zainteresowanie tą tematyką. Znaczy, nie 

ma w ogóle wniosków o odznaczenia, a z tymi nagrodami też jest jakoś mało aktywnie. Szkoda. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale trzeba dodać, że w tym roku zostały przyznane Nagrody 

Pana Starosty. Bardzo dobrze. Zarówno dla nauczycieli i dla dyrektorów, tylko szkoda, że 5 dyrektorów 

dostało te nagrodę, a dyrektor jednej szkoły nie został nagrodzony. Cóż to takiego się stało, że nie 

otrzymał nagrody? Z tego co wynika, to nauczyciel jakiś uzyskał, w szkole też tam się coś dzieje, więc 

myślałem, że za pracę swoją Dyrektor też powinien uzyskać nagrodę Starosty. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: My pozytywnie oceniamy działalność 

Dyrektora Szkoły w Głogówku, natomiast zdarzyła się pewna niedobra sytuacja jakiś czas temu,  

w sensie finansów i musieliśmy tą nagrodę w tym roku anulować, która pewnie w innej sytuacji byłaby 

przyznana. No niestety nie jest to też nagroda obligatoryjna, tylko wręcz przeciwnie, powinna być 

jakimś wyróżnieniem i to jest kompetencja organu prowadzącego. Nie było w tym momencie 

możliwości przyznania takiej nagrody. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A ile było wniosków o Nagrodę Starosty? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Chyba wszystkie co były, zostały 

rozpatrzone pozytywnie. 

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

głosowanie informację w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do 

roku szkolnego 2022/2023. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych 

jednostek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. (14:14:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Józef 

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

Kwiatkowski, Magdalena Sobczak 

• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

15. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki. (14:15:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji (…) o opinię 

Komisji nt. przedmiotowej informacji. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji (…), Pani Joanna Korzeniowska: również wszyscy Radni przychylili 

się i pozytywnie przyjęli tą informację. Również myślę, że możemy powiedzieć, iż mamy bardzo dobrze 

działające placówki i dobrze rozwijającą się bazę lokalową. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pan Dyrektor Eugeniusz Kurpiel mówił o tym, że u nich  

w szkole rozebrali jakiś budynek, czy obiekt, którego w pierwszej chwili nie mogli, ze względu na jakąś 

przyczynę, była zgoda konserwatora. O co tu chodzi? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jak się wjeżdża przy bramie, w części już 

przyległej do ulicy, jest budynek, który jest w złym stanie technicznym i analizy, które wykonaliśmy 

mówią o tym, że jego remont byłby kosztowniejszy, niż budowa nowego obiektu na tamtym terenie.  

W związku z tym, mamy zgodę konserwatora na jego rozbiórkę, zobaczymy co dalej z tym się wydarzy.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A co to był za budynek, czym on był wcześniej? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Trudno powiedzieć, bo myśmy przejęli ten 

obiekt jako całość po Siostrach Elżbietankach, które tej części nieruchomości całej też nie 

wykorzystywały. Obiekt wygląda jak taka mała kamieniczka i w sumie mieszkania w środku też by były 

możliwe, ale co tam dokładnie było za czasów Sióstr, to trudno powiedzieć. Myślę, że około 40 lat tam 

nic nie było. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dziękuję. 

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

głosowanie informację o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki. (14:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Korzeniowska, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, 

Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena 

Sobczak, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83242
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• BRAK GŁOSU(1): 

Judyta Walocha 

16. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. (14:20:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił przedmiotową informację. Poinformował, że na 

podstawie przeprowadzonych analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2021 rok 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

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

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Z wypowiedzi Pana Starosty wynikło, że nie mamy 

żadnego schronu. Pytanie jest następujące: przecież był taki schron w Urzędzie Miejskim w piwnicach, 

gdzie były filtry, pompy itd. Czy możemy go uznać jako schron? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ja nie byłem tam nigdy, ale z tego co 

Komendant mówił wynika, że tam nie ma urządzeń niezbędnych dla schronu. To znaczy, pomieszczenia 

są, ale prawdopodobnie nie ma tych różnych urządzeń filtrujących i zasilających powietrze, czyli nie 

jest to w pełni funkcjonalny schron. Sama bryła pewnie jest, ale podejrzewam że długie lata nie było 

tam nic robione i przygotowywane,a trzeba to konserwować i unowocześniać też pewne rozwiązania. 

Ale jest to chyba w najlepszym stanie obiekt, z tego co się zorientowaliśmy. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: To przewidziane było dla władz wojewódzkich. Jestem 

zdziwiony, że takie dziadostwo tam zrobili, znam to od wielu, wielu lat. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To możemy tam dać władzę wojewódzką. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wnioskuję o przedłożenie szczegółowych rozliczeń 

wszystkich środków finansowych, przekazanych przez Powiat Prudnicki na PCM w Prudniku za okres 

od 1 stycznia 2018 do dnia dzisiejszego w postaci dofinansowania, z uwzględnieniem takich elementów 

jak: uchwały Rady Powiatu, zawarte umowy, protokoły kontroli, audytu, faktury zakupu przez Powiat 

lub PCM, protokoły odbioru przekazania, polecenia przelewu i sposób rozliczenia dofinansowania 

między stronami. Dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja mam dwa wnioski. Takie mniejszej wagi, nie mniej jednak  

dla ludzi i mieszkańców tej miejscowości raczej to są znaczące sprawy. Pierwsza rzecz to, dziękuję tej 

firmie, na którą cały czas mam pewne obiekcje do ich funkcjonowania, ale to widocznie chyba za 

przyczyną Pana Naczelnika i jeszcze nie powiem kogo, tu siedzącego, troszeczkę nabrały pędu moje 

wnioski złożone sprzed kilku tygodni lub miesięcy nawet. Na drodze powiatowej między 

Niemysłowicami a Szybowicami zostały wykonane nowe bariery ochronne, na kwotę 73 tys. zł. Nie 

zdawałem sobie nawet sprawy kiedyś, że tak znacząca kwota jest potrzebna na te bariery ochronne na 

tym średnim moście. Została wykonana wycinka i okraszenie drzew w miejscu takowym, gdzie 

naprawdę mogło dojść do niebezpiecznych zdarzeń, do różnych wypadków. Nie zostało parę spraw 

jeszcze wykonanych, ale tego na pewno dopilnujemy razem, wspólnie. A wnioski jakie mam, to wniosek 

dotyczy wycinki krzaków i krzewów między miejscowościami Szybowice-Mieszkowice. Tam jak 

przyjdzie śnieg, mróz, to po prostu to wszystko pochyli się ku jezdni. Już praktycznie jest tam na jezdni, 

ale myślę, że to zostanie zrobione. Jeszcze wspomnę, że tam był taki mój delikatny wniosek, bo  

1 listopada idzie, a tam przy końcu naszej wioski są takie dość znaczące, głębokie dziury od strony 

Niemysłowic. I jeszcze jest jeden wniosek, który skierowany najprawdopodobniej zostanie poprzez 

Powiat do Wód Polskich, a chodzi o przegląd cieku wodnego i rzeki w miejscowości Rudziczka oraz 

wycięcia kilku drzew, suchych, dość znaczących, dużych. Odpowiednik przy odpowiednim numerze 

jest wskazany we wniosku. Za te wszystkie prace, które wykonamy, dziękuję. Za te, które nie 

wykonamy, proszę o wykonawstwo. To, co dobre, to jest okej. Panie Radny Dragomirze, chyba Pan 

zauważył, że ostatnio nie za bardzo atakujemy pewne osoby, to tak przede wszystkim do pewnych 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83260
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=83269
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wypowiedzi Pana czy też tego Pana, który wychodzi. Bardzo proszę, żeby w takim poszanowaniu nas 

traktować i traktujmy się jako naprawdę ludzie, ludzie poważni. A nie formułować jakieś niepotrzebne 

docinki. Możemy sobie pewne sprawy wyjaśnić na boku, jak komuś coś nie pasuje. Nie ma co 

podgrzewać sytuacji, bo w kraju sytuacja i tak jest podgrzana w związku z ostatnimi wydarzeniami. 

Dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja mam jeszcze jedną sprawę, z którą się ostatnio do mnie 

zwrócono. W parku w Głogówku, obok Zespołu Szkół, jest  kilka drzew, które mają nadane imiona.  

Z tego co wiem, są to pomniki przyrody. Mam taką prośbę, nie wiem czy to wniosek trzeba złożyć  

w tej sprawie, czy wystarczy to, co powiem. Zwrócono się do mnie, aby w przypadku, gdyby była taka 

możliwość i było takie drzewo, żeby nadać mu imię Pana Erwina Deszczki. Jest  to doktor geografii  

z Głogówka, wieloletni pracownik Zespołu Szkół. Pracował również w szkołach podstawowych, był 

Dyrektorem jednej ze szkół w Głogówku, znana postać, ale już zmarł, więc jeżeli by można było, to 

proszę uwzględnić wniosek, Pan Erwin Deszczka. 

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

26 listopada 2021 r. o godz. 13:00. 

18. Zamknięcie LXI sesji Rady Powiatu (14:31:00) 

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

 

 

……………………….             …………………………… 

           Protokołowała:                            Przewodniczący Rady   

Emilia Cimochowska-Paluszek                     Józef Janeczko 
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