Rada Miejska w Prudniku
Radni-Sesja

Protokół nr XLI/2021
XLI Sesja w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Obrady rozpoczęto 30 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 14:00 tego
samego dnia. Posiedzenie Rady odbyło się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków.
/lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu/
/oświadczenia sołtysów o uczestnictwie w sesji on-line stanowią załączniki 2-11/
Obecni:
1. Zygmunt Bochenek
2. Rafał Bolibrzuch
3. Ryszard Czeczel
4. Josel Czerniak
5. Marcin Domino
6. Andrzej Gajewski
7. Alicja Isalska
8. Zbigniew Kosiński
9. Marcin Krasoń
10. Paweł Licznar
11. Ludmiła Lisowska
12. Edward Mazur
13. Stanisław Mięczakowski
14. Edward Mróz
15. Katarzyna Rożek
16. Urszula Rzepiela
17. Zygmunt Trojniak
18. Jacek Urbański
19. Tomasz Wisła
20. Arkadiusz Zaczyński
21. Zofia Zeprzałka-Krzemień
1. Sprawy organizacyjne:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Prudniku Alicja Isalska. Przywitała
radnych i zaproszonych gości.
W momencie otwarcia w obradach uczestniczyło 20 radnych Rady Miejskiej w Prudniku, co
stanowi wymagane quorum.
Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Edward Mazur poinformował, że obrady sesji są
transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniane zgodnie
z art. 20 ust.1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nagrania obrad są
udostępniane poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Prudnik pod adresem:
www.bip.prudnik.pl i stronę internetową www.prudnik.pl. Zakomunikował, że uczestnicząc
w sesji Rady Miejskiej w Prudniku radni wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznianie
swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust.1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
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Rady Unii Europejskiej z 2016 roku/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad sesji
Rady Miejskiej w Prudniku znajduje się pod adresem www.bip.prudnik.pl.
2) Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
Przewodnicząca poinformowała, że protokół był udostępniony w wersji elektronicznej
w przedłożonych materiałach na sesję. Zapytała czy ktoś ma uwagi do protokołu? Radni nie
wnieśli uwag, wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2021 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela
3) Przyjęcie protokołu z XL sesji.
Przewodnicząca poinformowała, że protokół był udostępniony w wersji elektronicznej
w przedłożonych materiałach na sesję. Zapytała czy ktoś ma uwagi do protokołu? Radni nie
wnieśli uwag, wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XL sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela
4) Zmiana porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczących budynku byłego wiejskiego Domu Kultury w Łące
Prudnickiej druk nr 728.
Zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Zygmunta Bochenka z prośbą o krótkie
wyjaśnienie.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zygmunt Bochenek oznajmił, że po
zapoznaniu się z ekspertyzą budynku po byłym domu kultury w Łące Prudnickiej
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postanowiono przekazać jej wyniki mieszkańcom Łąki Prudnickiej, za pośrednictwem
przedstawiciela mieszkańców - radnego Stanisława Mięczakowskiego - celem zapoznania się
z nią oraz podjęciem decyzji czy deklaracja przejęcia budynku i samodzielnego utrzymywania
jest nadal aktualna. Przewodniczący oznajmił, że ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi na sesji
majowej. Dodał, iż ma nadzieję, że Burmistrz przychyli się do wniosku mieszkańców i odda
budynek w zarząd jeśli mieszkańcy nadal będą chętni do przejęcia budynku i finansowania
utrzymania we własnym zakresie.
Przewodnicząca Alicja Isalska zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby
zabrać głos?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Wniosek o zmianę porządku obrad i wycofanie projektu uchwały druk nr 728 został poddany
pod głosowanie.
Głosowano wniosek w sprawie:
Zmiana porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela
Wobec powyższego głosowania projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 728) został zdjęty
z porządku obrad.
Rozmowa z Prezesem Prudnickiego Centrum Medycznego Witoldem Rygorowiczem.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wniosek Komisji Spraw Obywatelskich
i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia na sesję zaproszony
został Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego Witold Rygorowicz celem przedstawienia
radnym oraz mieszkańcom obecnego stanu zabezpieczenia w opiekę medyczną w okresie
pandemii, z naciskiem na udzielenie pomocy przez ratownictwo medyczne. Oddała Prezesowi
głos.
Prezes PCM Witold Rygorowicz oznajmił, że cieszy się z możliwości uczestnictwa w sesji.
Stwierdził, że informacje, o które pytają radni są bardzo istotne i wpływają na sposób
odbierania funkcjonowania szpitala. Podkreślił, że PCM to nie tylko szpital zlokalizowany w
Prudniku na ulicy Piastowskiej, ale również Poradnia Ginekologiczna na ulicy Staszica (od
października przejęta przez PCM), poradnia AA zlokalizowana na Kościuszki przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, budynek ZOLU w Głogówku, gdzie na stałe
przebywa ponad 60 pacjentów wymagających opieki długoterminowej.
Prezes odniósł się do sytuacji, która poniekąd była powodem zapytania dotyczącego
zabezpieczenia w opiekę medyczną mieszkańców Prudnika. Mianowice 18 marca w
godzinach wieczornych miało miejsce zasłabnięcie jednej z mieszkanek Prudnika. Wezwana
została pomoc, jednak czas oczekiwana na karetkę był bardzo długi. Prezes wyjaśnił dlaczego
tak się stało, że poszkodowana oczekiwała na pomoc przeszło 20 minut. Prezes wyjaśnił, że
prudnickie PCM jest jednym z 10 członków konsorcjum wiedzionego przez Opolskie
Centrum Ratownictwa Medycznego. Każdy z członków ma odpowiednią do swojego terenu
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ilość ambulansów i co za tym idzie zespołów ratownictwa medycznego. W Prudniku i
Głogówku, bo o tych dwóch lokalizacjach mowa, jest w sumie trzy ambulanse, które są w
stałej 24 godzinnej dyspozycji. Ambulans w Głogówku to ambulans typu P, czyli z dwoma
ratownikami medycznymi. Prudnik posiada ambulans typu P- dwóch ratowników, oraz
ambulans typu S z lekarzem, czyli dodatkowym członkiem zespołu, który jest jednocześnie
jego kierownikiem. Prezes oznajmił, że na największe niezrozumienie napotyka obsługa
dyspozytorska. Niegdyś dyspozytornie zlokalizowane były lokalnie, obecnie obsługa
dyspozytorska znajduje się w Opolu. Od początku stycznia 2021 dyspozytornią w Opolu
kieruje, nadzoruje i zatrudnia tam dyspozytorów Wojewoda Opolski. Dyspozytor po
uzyskaniu wywiadu kieruje zespół, bądź nie, jeśli uzna, że nie ma takiej potrzeby. Rozmowa z
dyspozytorem to moment, kiedy trzeba przekazywać bardzo precyzyjne dane, aby dyspozytor
mógł podjąć decyzję bez cienia wątpliwości. Dyspozytornia obsługuje cały region
województwa, czyli wszystkie powiaty i to dyspozytor decyduje, który ambulans z jakiej
miejscowości dojeżdża do danego pacjenta. Dyspozytornia ma podgląd poprzez GPS na
wszystkie zespoły Ratownictwa Medycznego. Wie gdzie są, gdzie wyjechały, czy są na
miejscu stacjonowania, czy nie. Karetki nie mogą się dobrowolnie przemieszczać poza
miejsce stacjonowania, poza przypadkami, kiedy zgłaszana jest awaria, bądź konieczność
zatankowania. Jednak to również zgłaszane jest dyspozytorni.
Brak jakiejkolwiek zespołu z powodu awarii oznacza automatyczne nałożone kary na całe
konsorcjum i na członka konsorcjum, który tej karetki nie zapewnił. Prezes poinformował, że
trzy zespoły: 2 w Prudniku 1 w Głogówku są zawsze zabezpieczone w ten sposób, że w
przypadku awarii do dyspozycji są dwie karetki rezerwowe, co zapewnia ciągłość pracy.
Dyspozytor po otrzymaniu i po przeprowadzeniu wywiadu decyduje czy karetka wyjeżdża
czy nie. Jeżeli wyjeżdża to dodatkowo decyduje czy jest to wyjazd w kodzie K1 (na
sygnałach) czy K2 (bez sygnału). Wracając do zdarzenia, które miało miejsce 18 marca
dyspozytor wydał dyspozycje wyjazdu w kodzie K2 karetki z Głogówka. Padło pytanie:
dlaczego nie wysłano karetki zlokalizowanej w Prudniku? Prezes wyjaśnił, że tak jak
wspomniał wcześniej o tym decyduje dyspozytor, a dokładnie w tym dniu, o tej godzinie
jedna z prudnickich karetek była na wyjeździe, druga, która stała fizycznie na terenie PCM
była po transporcie pacjenta z zakażeniem COVIDA w trakcie odkażania. Prezes wyjaśnił na
czym polega odkażanie karetki. Dodał też, że fizycznie może pod szpitalem znajdować się
więcej ambulansów, jednak obsadzone są tylko dwie. O takiej ilości zespołów ratownictwa
na terenie naszego powiatu decyduje między innymi NFZ i Wojewoda. A podstawowymi
parametrami jest ilości mieszkańców oraz wielkości powiatu Witold Rygorowicz dodał, że
20% wyjazd, że sposób dysponowania zależy tylko i wyłącznie od dyspozytora i jeżeli
zdarzy się zasłabnięcie nawet w obrębie PCM, załoga szpitala nie ma prawa samodzielnie
dysponować zespołem karetki, musi się to odbyć przez dyspozytornię. Oczywiście w takich
przypadkach do dyspozycji są chociażby anestezjolodzy, lekarze i pielęgniarki którzy udzielą
pomocy. Prezes przybliżył godzinowy przebieg wydarzeń dnia 18 marca. Poinformował, że
zgodnie z zapisami w systemie czas oczekiwania na karetkę wyniósł 24 minuty. Pacjentka
została na miejscu zaopatrzona, stwierdzono drobne urazy po czym zostaje pacjentka
przywieziona i przekazana do izby przyjęć prudnickiego centrum. Po przebadaniu przez
lekarza i sugestii, aby została w szpitalu pacjentka nie wyraża zgody. Nie skorzystała również
z propozycji odwiezienia do domu, tylko samodzielnie opuściła szpital. Prezes wyjaśnił
zasady odbywania się wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do poszczególnych
zdarzeń. Jak wspomniał wcześniej część wyjazdów karetek z Prudnika obejmuje powiat
nyski, a wyjazdów z Głogówka teren powiatu kędzierzyńsko-kozielksiego. Zdarzyć się
również może, że wszystkie linie dyspozytorskie w Opolu są zajęte, wówczas rozmowa
automatycznie przekierowana jest do pierwszego wolnego dyspozytora w innych
województwach, więc zdarzają się do Prudnika telefony dyspozytorów ze Szczecina, z
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Olsztyna z każdej z każdego innego miasta. Ci dyspozytorzy już nie mają wglądu w naszych
GPS i po prostu decydują na podstawie własnego wyczucia mapy krótkiego pewnie
spojrzenia na mapę gdzie jest Prudnik gdzie inna miejscowość no i to jest taki pełny jakby
obraz dysponowania.
Prezes oznajmił, że jeśli są jakieś pytania to chętnie na nie odpowie.
Radny Jacek Urbański stwierdził, że według niego są to dosyć niepokojące wiadomości dla
mieszkańców. Wyraził zdanie, że w tym konkretnym przypadku dojazd trwał zbyt długo.
Szczęściem, że obrażenia kobiety nie były na tyle poważne, ze doczekała przyjazdu. Radny
zapytał co by było, gdyby zasłabł ktoś z poważniejszą chorobą? Gdyby to był na przykład
zawał? Dodał, że rozumie, iż jest to system, ale po tym, co się wydarzyło można wnioskować,
że system jest nie do końca sprawny. Radny stwierdził, że niezrozumiały jest dla niego
również sposób decydowania o tym, czy karetka ma przyjechać na sygnale czy nie. Na jakiej
zasadzie ma stwierdzić powagę sytuacji, jeśli zdarzenie zgłasza osoba, która jest laikiem w
kwestiach medycznych? Również dysponowanie karetek do innych powiatów, w
nieuzasadnionych przypadkach wydaje się nielogiczne. Radny zapytał czy podejmowane są
jakiekolwiek działania, żeby usprawnić system? Czy nieodciągnięcia systemu zgłaszane są
wojewodzie? No i druga kwestia czy posiadane przez PCM w tej chwili środki są
wystarczające do tego żeby ta pewność wśród mieszkańców była taka, że pomoc przyjdzie na
czas? Omawiany przypadek pokazuje, że nie można mieć takiej pewności. Radny podkreślił,
że cały czas nie rozumie dlaczego karetka nie miała dyspozycji przyjazdu na sygnale skoro
zgłaszano złe samopoczucie poszkodowanej oraz jej płytki oddech.
Prezes Witold Rygorowicz stwierdził, że radny porusza bardzo istotne kwestie. Oznajmił, że
samo położenie fizyczne dyspozytorni, chyba, że wszyscy dyspozytorzy w Opolu są zajęci i
połączenie przekierowywane jest do wspomnianego Szczecina czy Olsztyna, a tak się
autentycznie zdarza i tu już wtedy położenie dyspozytorni ma znaczenia, bo dyspozytor w
innym województwie nie widzi fizycznie karetek i tych odległości. Malo tego dyspozytor
decyduje nie tylko o tym czy K1 czy K2, czy na sygnałach, czy bez sygnałów. Dyspozytor
również decyduje na podstawie zgłoszenia o tym czy to jest karetka typu P Czy to jest S.
Jeżeli nie ma dostępnej żadnej karetki często pojawia się Zespół Lotniczy, co na ogół
wywołuje zdziwienie. Jednak zespół lotniczy traktowany jest jak zwykła karetka i generuje
również podobne koszty. Dla dyspozytora przyjmującego zgłoszenie ważne są takie
informacje jak to czy pacjent jest przytomny, czy uderzył się w głowę, czy oddycha czy nie
oddycha. To są takie prawdopodobnie trzy najważniejsze, oprócz tego czy ma urazy, czy
krwawi, bo to jest to co decyduje o rodzaju zespołu czyli z lekarzem lub bez lekarza.
Odnośnie informowania Wojewody prezes oznajmił, że przynajmniej kilkanaście razy do
roku wysyłana jest informacja zarówno do wojewody jak i do NFZ. Statystyki znane są na
bieżąco. Jeżeli chodzi o częstotliwość zgłaszania wyjazdu na inny teren to one są na bieżąco
podawane wojewodzie, czyli te 20% na Głuchołazy, 20-25% na teren innego powiatu niż
prudnicki. Odnośnie zwiększenia liczby zespołów: decyzja po sugestiach należy do
wojewody.
Należy pamiętać, że wiąże się to z techniczną możliwością, czyli kolejny ambulans i kolejni
pracownicy. Prezes zapewnił, że służby wojewody na bieżąco informowane są o tym, jak
wygląda sytuacja w skrajnych przypadkach, bo różne są te zdarzenia i interwencje
przeprowadzane są tam, gdzie dyspozycja faktycznie jest nielogiczna. Witold Rygorowicz
poinformował, że od 1 kwietnia podjął decyzję o prowadzenie kontraktu na nocną i
świąteczną opiekę zdrowotną. Póki co ta część działalności działa bez zarzutów i też w jakiś
sposób uzupełnia przypadki takie jak wezwanie ratownictwa na przykład do domu.
Do dyspozycji są dwa zespoły: zespół stacjonarny, ambulatoryjny oraz zespół wyjazdowy z
lekarzem lub w zależności od potrzeb z pielęgniarką lub mieszany zespół, czyli pielęgniarka lekarz. Prezes oznajmił, że do pacjentów potrzebujących zaopatrzenia na miejscu, czy
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podania kroplówki taki zespół jest do dyspozycji codziennie od godziny 18.00, we wszystkie
weekendy, niedziele i święta. W. Rygorowicz oznajmił, że zdaje sobie sprawę z tego, że
system nie jest doskonały i jak każdy ma swoje plusy i minusy. Odnośnie dyspozytora bardzo
dużo zależy od jego fizycznej dyspozycji, jego skupienia, od precyzyjności przekazywania
informacji i od tego czy akurat w danym momencie jest zespół ratownictwa na miejscu czy
też nie. Ilość wyjazdów bardzo istotnie zwiększyła się z związku z pandemią. Są to wyjazdy z
reguły dosyć długie wielogodzinne, związane z tym, że zespół jedzie ubrany do pacjenta,
zabiera go do szpitala tam gdzie z oddziałem covidowym. Stąd częsty brak karetki na
miejscu. To pokazuje, że zwiększenie ilości karetek jest uzasadnione. Nie jest to jednak taka
prosta sprawa, gdyż trzeba mieć na uwadze, że potrzebne tu są zarówno środki techniczne jak
i dodatkowi ludzie do pracy w zespołach ratownictwa.
Radny Jacek Urbański wyraził zdanie, że mówi się, że życie ludzkie nie ma ceny, a jak
widać z wypowiedzi jednak tą cenę ma. Są to między innymi koszty związane z
zatrudnieniem pracowników oraz koszty podawane do NFZ. Zmieniając temat radny zwrócił
się z prośbą do prezesa, aby jednak jak najczęściej zgłaszać, zwłaszcza po zaistnieniu takich
sytuacji jak poruszana dziś o informowanie osób decyzyjnych oraz o domaganie się zmian w
systemie. Zasugerował, aby zwrócić się o pomoc do lokalnej posłanki Katarzyny Czochara,
która jest członkiem Komisji Zdrowia. Również w sejmie sprawa ta mogłaby być
monitowana, gdyż życie ludzkie jest najważniejsze.
Radny Zygmunt Bochenek zapytał w jakiej kondycji finansowej jest szpital, czy w 2020
został osiągnięty zysk? Drugie pytanie: ile obecny rząd przeznaczył na dofinansowanie
naszego prudnickiego szpitala?
Prezes W. Rygorowicz odpowiedział, że przyjmując wstępny bilans oraz rachunek zysków i
strat, który w tej chwili jest z działalności byłby to plus. Prezes dodał, że ubiegły rok był
rokiem wyjątkowym, szpital ma pewne niewykonania. Covid spowodował, że były momenty,
w których nie było możliwości leczenia określonej grupy pacjentów. Pandemia pochłaniała
spora część kadr, czasem powodem niewykonań był brak pacjentów, na przykład na oddziale
dziecięcym. Niewykonania szacowane są na około 2 900 000 zł Gdyby pominąć zysk byłby
na dzień dzisiejszy w granicach 690 tysięcy zł. W tej chwili bilans jest badany przez biegłego,
biegły ocenia również realność odrobienia tego niewykonania. Nie są to straty w sensie
dosłownym. Są to niewykonania, czyli utrzymywanie oddziału w systemie ciągłym, bez
możliwości leczenia pacjenta. Odnośnie kwoty przeznaczonej na szpital ze środków budżetu
państwa prezes poinformował, że była to kwota około 4 mln złotych. Prezes dodał, że
prowadzone są rozmowy z Wojewodą, z Urzędem Marszałkowskim, nie krył też, że rozmowy
przeprowadzane są również z posłanką Czocharą. W tym roku odbyło się już kilka spotkań,
na których poruszane były sprawy związane m. in. z opieką nocną i świąteczną, przyszłość w
najbliższej perspektywie 2, 3, 4 lat, chociażby budynku ZOLU w Głogówku, który wymaga
gruntownego remontu, gdyż jego stan techniczny jest bardzo zły. Jakikolwiek remont
wymaga zamknięcia ZOLU na okres mniej więcej roku – półtora. Wracając do funduszy
W. Rygorowicz oznajmił, że spółka ma dobrą płynność finansową.
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień zapytała jak wyglądał rytm zabiegów w okresie
covidowym, czy były one przesuwane albo odwoływane? Drugie pytanie dotyczyło tego, czy
są jakieś plany na wznowienie oddziału położniczego w prudnickim szpitalu? Radna wyraziła
zdanie, że była by to wielka nobilitacja placówki.
Prezes W. Rygorowicz odpowiadając na pytanie poinformował, że w całym
okresie trwania pandemii związanej z wirusem dwukrotnie trzeba było wstrzymać pracę
oddziału wewnętrznego. Okres około 12 dni za każdym razem ze względu na masowe
zarażanie się pracowników. Poza tymi dwoma okresami żadna z działalności szpitala nigdy
nie została wstrzymana na. Blok operacyjny nigdy nie przestał pracować, ginekologia, w tym
ginekologia onkologiczna, jeżeli chodzi o zabiegi były kontynuowane. Wszystkie zabiegi
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planowane zostały zrealizowane. Nie wstrzymano pracy żadnego z oddziałów, ani bloku
operacyjnego.
Prezes dodał jeszcze, że na etapie zakańczania jest ponad 3-letnią inwestycja na bloku.
Wkrótce szpital będzie miał trzecią salę operacyjną, zatem dwie będą zawsze pracować
w trybie ciągłym, jedna będzie tzw. salą rezerwową. Odnośnie powrotu oddziału
położniczego: pytanie to pada bardzo często. Utrzymanie oddziałów ginekologicznopołożniczych zależy od decyzji danego szpitala. Oczywiście do tego potrzebni są ludzie i
sprzęt. Lekarze, pielęgniarze i sprzęt. Teoretyczna możliwość uruchomienia oddziału
położniczego, bo ginekologiczny jest, nie jest niemożliwa. Możnataki oddział uruchomić,
natomiast pozostaje sprawa podstawowa, czyli finansowanie nfz-u. Finansowanie porodów
musiałoby się odbywać na poziomie przynajmniej trzykrotnie wyższym niż obecnie, czyli na
poziomie 8-9 000 zł za jeden poród, żeby utrzymywanie w ciągłości pracy oddziału
położniczego w Prudniku zapewniło funkcjonowanie tego oddziału w trybie ciągłym, bo
założenia oparte na statystykach i na realiach ostatnich lat przed zamknięciem oddziału
ginekologiczno-położniczego pokazują że liczba porodów, którą można ściągnąć w Prudniku
to jest 300 – 350. Odnośnie opieki ginekologicznej dla kobiet w ciąży W. Rygorowicz
oznajmił, że został poczyniony postęp, gdyż wykupując prywatną poradnią ginekologiczną na
ul. Staszica w ubiegłym roku, przejmując ją wraz z kontraktem nfz-u powrócono do
opieki nad kobietami w ciąży. Czyli działalność w tym zakresie wróciła do PCM po dwóch
latach, co cieszy, bo rzeczywiście zapotrzebowanie pań będących w ciąży, czy planujących
ciążę również jest spore. Wracając do utworzenia oddziału położniczego prezes oznajmił, że
na dzień dzisiejszy nie może obiecać, że taki powstanie, ale nie wykluczone, że może w
przyszłości.
Radny Paweł Licznar zapytał jak wyglądają aktywa i pasywa w stosunku do poprzedniego
roku?
Prezes W. Rygorowicz oznajmił, że jeżeli chodzi o sam kapitał pozostaje na tym samym
poziomie 10 600 40 50 zł, to jest to co wniósł powiat prudnickim w żywej gotówce. Przez lata
funkcjonowania, a najwięcej w ostatnich 4 latach, czyli kwota bliska 6 000 000 zł. Prezes
oznajmił, że dokonuje się szeregu inwestycji również ze środków własnych, więc tak
naprawdę wartość spółki rośnie cały czas. Rośnie to jest na poziomie już przekraczający
znacznie 12 000 000 zł. Przychody też wzrosły w stosunku do ubiegłego roku z 28 milionów
do 32 milionów zł.
Radny Paweł Licznar zapytał o aktywa. Czy został zaciągnięty jakiś kredyt?
Prezes W. Rygorowicz oznajmił, że spółka jest w o tyle komfortowej sytuacji jeszcze, że nie
korzysta z kredytów, nie jest zadłużona w żadnym organie państwowym. Posiada awaryjną
linię budżetową, która pozwoliłaby na bezpieczne funkcjonowanie w razie „wu’ przez okres
około 2 lat. Dodał, że rezerwa jest konieczna, gdyż czasem płatności z NFZ spóźniają się
dzień czy dwa. Miesięcznie spółka potrzebuję na funkcjonowanie przynajmniej 2,5 miliona
złotych.
Radny Paweł Licznar podziękował za udzieloną odpowiedź.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska podziękowała Prezesowi PCM za udział w sesji.
Prezes W. Rygorowicz podziękował za zaproszenie. Zapewnił, że zawsze jest gotów udzielić
odpowiedzi na nurtujące radnych pytania.
3. Pisemna Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.
Prudnika Grzegorz Zawiślak oznajmił, że w programie esesja znajduje się pisemna
informacja z działalności za okres od 31 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. o następującej
treści:
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1.Rada Miejska wyrażając zgodę na wynajem nieruchomości po byłym ZPB Frotex – obiekt
byłej tkalni - na rzecz Spółki Henniges Automotive Prudnik na okres dłuższy niż 3 lata,
uruchomiła proces negocjacji umowy na tą nieruchomość. Oczywiście w tych negocjacjach
uwzględniona została uchwała Rady w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych
i budynków użytkowych oraz zasad najmu nieruchomości stanowiących własność gminy
Prudnik położonych na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Nyskiej.
Przypomnę, że strefa w tym miejscu została wyznaczona przez Radę Ministrów w 2017
roku. W pierwszym etapie Gmina zawarła z Inwestorem porozumienie, w którym określone
zostały zasady współpracy oraz kluczowe dla inwestycji warunki. Porozumienie to zostało
zawarte 2 marca 2021 roku.
Efektem tych zdarzeń jest wynajęcie od kwietnia hali przy ulicy Nyskiej 17 „D”
o powierzchni 15042,01 m² na działalność Spółki na okres 30 lat, a sam proces inwestycyjny
będzie przebiegał w III etapach, zakończenie I etapu przypada na IV kwartał bieżącego roku,
a całkowite zakończenie inwestycji powinno nastąpić na przełomie lat 2023/2024. Integralną
częścią umowy, jest protokół przekazania nieruchomości, porozumienie remontowe, a także
zakres rzeczowy inwestycji, który wynika z dokumentacji koncepcyjnej przebudowy
i rozbudowy hali produkcyjnej byłej tkalni na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej.
Równolegle Spółka prowadziła sprawy
formalne w tym projektowe, uzgodnienia
konserwatorskie, środowiskowe. Na placu budowy wykonano już prace rozbiórkowe I etapu.
Trzymamy kciuki za powodzenie tej inwestycji, gdyż w ten sposób uda się uratować mienie,
które gmina nabyła od syndyka masy upadłościowej ZPB Frotex S.A.
2.W dniu 21 kwietnia br. Gmina Prudnik otrzymała informację, iż złożony w Opolskim
Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Grottgera uzyskał
dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 520 tyś
zł przy całkowitej wartości kosztorysowej w wysokości 650 843,57 zł. Uzyskane
dofinasowanie stanowi 80% wartości kosztorysowej i jest maksymalnym jakie można
pozyskać w ramach Programu Dróg Samorządowych. Przypomnę że, zakres rzeczowy
projektu przewiduje wykonanie:
- 1 108 m2 nowych nawierzchni,
- 724 m2 chodników,
- 7 szt. oznakowania pionowego
- 35 m2 oznakowania poziome.
Po realizacji tego zadania kompleksowo zostanie zamknięty program rewitalizacji ulic na tym
obszarze , gdyż w zeszłym roku wykonaliśmy sąsiadujące z ulicą Grottgera ulice Matejki,
Kossaka, Słowackiego
3. W dniu 16 kwietnia br. Gmina Prudnik złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim dwa
wnioski o dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia dla
pieszych” dotyczące:
- „Przebudowy dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie
skrzyżowania z ul. Plac Wolności.” oraz
- „Przebudowy dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie
skrzyżowania z ul. Kopernika”
Zgłoszone przejścia dla pieszych spełniały kryteria ogłoszonego programu szczególnie w
zakresie wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych.
Zakres rzeczowy prac jakie zaplanowano w ramach projektu w odniesieniu do każdego z
przejść obejmować będzie (w przypadku uzyskania dofinansowania) :
wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia zgodnie z "Wytycznymi prawidłowego
oświetlenia przejść dla pieszych"
przebudowę chodników na długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,
przebudowę stref oczekiwania, poprawę warunków widoczności pieszego, poprawę

8

ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla
pieszych i strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej - w celu
poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie linii
wibracyjnych barwy innej niż biała.
Gmina Prudnik aplikuje o wsparcie dwóch projektów maksymalna kwotą przewidzianą
Programem w wysokości 200 tyś. Zł.
Decyzja o ewentualnej wysokości dofinansowania podjęta zostanie przez organy administracji
rządowej oceniające złożone projekty i na obecnym etapie aplikacji nie jesteśmy w stanie
określić tak procentowej wysokości ewentualnego dofinansowania jak też spodziewanego
terminu rozstrzygnięcia naboru projektów.
4. Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana
Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w
Warszawie, o godzinie 12.00.
Z tej okazji Gmina Prudnik w ramach projektu pn. „Śladami Prymasa Tysiąclecia” wykonana
następujące działania:
- wydana zostanie publikacja pt. Śladami Prymasa Tysiąclecia o 4 miejscach internowania
Prymasa oraz ciekawych faktach z jego życia. Publikacja zostanie wydana w czterech
wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz czeskiej) – koniec lipca
- zostanie wyznaczony Szlak Prymasowski, który będzie nawiązywał do 4 miejsc
internowania Prymasa, szlak zostanie wytyczony również w aplikacji mobilnej gminy Prudnik
wraz z krótkimi informacjami z każdej z miejscowości wchodzących w jego skład;
- zorganizowany zostanie Bieg Prymasowski na terenie Sanktuarium Św. Józefa. W ramach
biegu każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy .
- zorganizowany zostanie koncert muzyki sakralnej przy grocie lurdzkiej.
Wszystkie wydarzenia zaplanowane są na 11 -12 września 2021 roku.
5. 7 kwietnia uczestniczyłem w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w oficjalnym podpisaniu
umowy na wykonanie dokumentacji technicznej wschodniej obwodnicy Prudnika. Przetarg
wygrała firma Mosty Katowice sp. z o.o., która już wystąpiła do gminy z wnioskami o
udzielenie informacji potrzebnych w procesie projektowym. Dziękuję tym, którzy zadbali o to
by ta inwestycja znalazła się w rządowym programie budowy 100 obwodnic – poseł Violecie
Porowskiej, Wojewodzie Opolskiemu Sławomirowi Kłosowskiemu, byłemu Wojewodzie
Opolskiemu Adrianowi Czubakowi oraz wszystkim tym, którzy w przeszłości zabiegali o tę
inwestycję.
6. 20 kwietnia uczestniczyłem w konferencji online zorganizowanej przez Andrzeja Bułę
Marszałka Województwa Opolskiego w ramach konsultacji Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego 2030. Rozmowa dotyczyła perspektywy subregionalnej. Przekazałem
Marszałkowi nasze uwagi do projektu kładąc nacisk na uwzględnienie w strategii polepszenia
dostępu do mediów – prądu i gazu dla południa województwa.
W ramach konsultacji projektu Strategii wskazałem również następujące uwagi istotne dla
Gminy Prudnik, w tym:
- pominięcie w strategii aspektu transgranicznego w kontekście współpracy polsko-czeskiej
i możliwości pozyskiwania wspólnych środków z wyłączeniem RPO,
- brak jednoznacznego wskazania, czy rekomendacje w zakresie kształtowania polityki
przestrzennej w Subregionie Południowym jako obszarze strategicznej interwencji należy
zrealizować wszystkie, czy tylko niektóre, czy też można do nich podejść uznaniowo;
- ograniczenie możliwości rozwojowych poprzez kształtowanie Subregionu
Południowego jako obszaru o rozwiniętej turystyce, z ograniczoną infrastrukturą techniczną
umożliwiającą rozwój gospodarczy (gaz, sieci energetyczne),
7. Zgodnie z planem budżetu na 2021 rok rozstrzygnięte lub wdrożone zostały następujące
procedury przetargowe:
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1) ogłoszono drugi raz przetarg na wzmocnienie skarpy przy budynku Muzeum Ziemi
Prudnickiej. W pierwszym przetargu nie złożono żadnej oferty. Otwarcie ofert odbędzie się 5
maja 2021 r.
2) otwarto oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z
rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku. Wpłynęło 8 ofert. Przetarg rozstrzygnięto.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wojciech Sumlet, prowadzący działalność pod nazwą
Wojciech Sumlet Architektura z Krakowa. Kwota oferty 76 995,00 zł. Umowa będzie
zawarta 5.05.2021 r.
3)ogłoszono przetarg oraz otwarto oferty na modernizację drogi ul. Tysiąclecia w Prudniku.
Wpłynęło 12 ofert. Trwa procedura sprawdzania ofert.
4) ogłoszono przetarg na utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki. Otwarcie ofert odbędzie się
14 maja 2021 r.
8. 9 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyłem spotkanie z Wicewojewodą
Opolskim Teresa Barańską. Rozmawialiśmy o najbliższych inwestycjach w gminie Prudnik.
Szczególny nacisk położyliśmy na inwestycje drogowe, które planujemy budować ze
wsparciem rządowym. Dziękuję za rozmowę oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy.
9. 13 kwietnia uczestniczyłem w konferencji online w ramach projektu „Współpraca
międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie". Konferencja
dotyczyła aktywnego wsparcia seniorów w gminach polskich i czeskich. Przekraczamy
granice”. Ze strony gminy swoje placówki i działania prezentowali Ewa Pawlinów Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Tadeusz Piątkowski Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy.
10. 26 kwietnia zasób sprzętowy Agencji Sportu i Promocji w Prudnik zwiększył się o tor do
curlingu. Zakup toru to część projektu polsko-czeskiego pn. „Polsko-czeska liga curlingu” o
wartości 22 798 Euro, z czego 85% kwoty pochodzi z funduszu unijnych, 5% z budżetu
państwa, a 10% z budżetu gminy Prudnik. W najbliższym czasie mieszkańcy gminy Prudnik
będą mogli wziąć udział w szeregu turniejów w tę ciekawą i zespołową dyscyplinę sportu.
11. 6 kwietnia Klub Pływacki „Sójka” działający przy Agencji Sportu i Promocji w Prudniku
otrzymał oficjalną licencję Polskiego Związku Pływackiego nr 018/07. Starania o uzyskanie
licencji trwały bardzo długo i wymagały spełnienia wielu formalności. Tym samym
rozpoczynamy rywalizację z klubami województwa opolskiego w ramach Wojewódzkiej Ligi
Opolszczyzny w pływaniu. Chętnych, którzy chcieliby rozpocząć karierę pływacką w
ogólnopolskiej kadrze zapraszamy do kontaktu asip@asipprudnik.pl.
12. Z okazji przypadających majowych świąt zapraszam Radnych Rady Miejskiej do
uczestnictwa w tych wydarzeniach. I tak
- 2 maja o godz. 10:30 pod pomnikiem Poległych Patriotów przy ulicy Dąbrowskiego złożone zostaną wieńce,
- 2 maja o godz. 11:00 z okazji Święta Flagi pod pomnikiem 1000 lecia Państwa Polskiego w
Moszcance - złożone zostaną wieńce,
- 3 maja o godz. 11:30 w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła odprawiona
zostanie msza za Ojczyznę, po mszy świętej złożone zostaną wieńce pod pomnikiem
Żołnierza Polskiego na Placu Wolności.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnych z pytaniem czy ktoś chciałby się odnieść do
sprawozdania?
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień oznajmiła, że ogromnie cieszy ją kwestia beatyfikacji
Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaplanowana na dzień 12 września. Stwierdziła, że gmina
skupiła się tu bardziej na sprawach emocjonalnych i duchowych podczas przygotowywania
uroczystości. Radna powiedziała, że cały czas ma nadzieje na wykonanie przez ZWiK
obiecanych prac związanych z zasłonięciem składowiska materiałów budowanych przy ulicy
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Poniatowskiego. Wyraziła nadzieję, że wykonanie zadania jest możliwe do tego terminu
przed przyjazdem turystów i gości. Radna zwróciła się do Burmistrza z prośbą o
skontaktowanie się z prezesem stadniny koni odnośnie budynków gospodarczych.
Przygotowane przez gminę uroczystości na pewno będą okazałe, w których będzie
uczestniczyć mnóstwo gości, jeśli obostrzenia covidowe zostaną zniesione. Drugą kwestią
poruszoną przez radną była możliwość pozyskania funduszy z Europejskiego Instrumentu
Miejskiego pod hasłem Transformacja Energetyczna. Radna poprosiła o wyjaśnienie czy
Gmina uczestniczy w takim projekcie i czego ten projekt konkretnie dotyczy?
Burmistrz Grzegorz Zawiślak odnośnie tego drugiego pytania oznajmił, że Gmina Prudnik
uczestniczy w wielu projektach, ale trzeba mieć świadomość, że w strategii państwa leży
zabezpieczenie energii w danych regionach. Poinformował, że jest po rozmowach z
Tauronem i z firmą Gaz-System – jest to strategiczna firma skarbu Państwa zajmująca się
dostarczaniem gazu na terenie całej Polski. Ze względu na to, że nasz region jest pozbawiony
i jednego i drugiego medium prowadzone są rozmowy, aby te dwie instytucje poczyniły
inwestycje. Rozmowy prowadzone są również z Wojewodą oraz Marszałkiem Andrzejem
Bułą. Burmistrz oznajmił, że zwrócił uwagę na fakt, że w strategii województwa opolskiego
planowanego do roku 2030 zbyt mało się mówi o tych zagrożeniach energetycznych.
Poprosił, aby uwzględnić te tematy. Uczestnicy sesji plenarnej zgodnie stwierdzili, że
jesteśmy regionem wykluczonym jeżeli chodzi o prawidłowy rozwój i dostęp do mediów, do
których mają takie miejscowości jak Opole Brzeg Kluczbork. Mowa tu o linii autostrady A4,
która jest magiczną linią dzielącą województwo na województwo A i województwo B, gdzie
część A rozwija się znakomicie pod kątem ekonomicznym, za to część B dużo gorzej.
Wiadomo z jakimi problemami boryka się Nysa, aby uruchomić swoje inwestycje. Dotyczy to
również mediów, które są niezbędne do funkcjonowania. Z tymi problemami borykają się
również Głuchołazy, Głubczyce. Burmistrz wyraził nadzieję, że uda się znaleźć jakieś
rozwiązanie. Odnośnie projektów Burmistrz oznajmił, że cały czas śledzi wszystkie projekty.
Jeżeli zaś chodzi o energię odnawialną to trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tematu, bo
robi się wokół tego dużo szumu, nie mniej rachunek ekonomiczny nie zawsze przemawia za
tym, aby z danego programu skorzystać. Trzeba patrzeć na to, co przyniesie Gminie korzyści i
obniży koszty funkcjonowania. Wracając do pierwszego pytania Burmistrz oznajmił, że jest
już po rozmowie z prezesem Stadniny Koni oraz Prezesem ZWiK. Zapewnił, że dołoży
wszelkim starań, aby teren wyglądał estetycznie. W niektórych przypadkach będą to działania
doraźne, a docelowo planowane jest wykonanie nasadzeń wzdłuż płotu. Nasadzenia nie
rozwinął się w ciągu kilku miesięcy, ale w przyszłości będą stanowić ładną ścianę zieleni. Z
prezesem stadniny koni tez już rozmowy zostały poczynione i deklaracje zostały złożone w
kwestii budynków od strony ul. Poniatowskiego. Burmistrz dodał, że w przyszłym miesiącu
będzie wnioskował o to, aby część środków, które powstały na oszczędnościach przy budowie
ulicy Tysiąclecia przeznaczyć na dokończenie tej drogi przy parkingu na Koziej Górze. Droga
w ładnym stanie dochodzi do zakrętu, później od zakrętu do placu jest w stanie fatalnym.
Radna Zofia Zeprzałka – Krzemień podziękowała za udzielenie odpowiedzi.
Radny Jacek Urbański odniósł się do punktu 5 sprawozdania dotyczącego wykonania
dokumentacji technicznej wschodniej obwodnicy Prudnika. Radny oznajmił, że wreszcie po
wielu latach plan nabiera realnych kształtów co na pewno cieszy, zwłaszcza, że z ulicy
Wiejskiej zniknie cały ciężki transport i stanie się bezpieczniej. Temat poruszany był już 10
lat temu, wówczas nie znalazł poparcia i zauważenia. Przez kolejne lata lemat wracał zarówno
na sesjach rady jak i w opinii medialnej. Radny wyraził zdanie, że przy podziękowaniu dla
osób zaangażowanych w tą sprawę należało wspomnieć również o poseł Katarzynie
Czochara, która od początku swojej kadencji dokonała szeregu różnych działań, żeby ten
temat nie zniknął. Radny dodał, że zna różnego rodzaju pisma, które były kierowane do
Ministerstwa Infrastruktury, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do wielu
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innych instytucji. Radny wyraził zdanie, że między innymi praca Poseł Czochary
zaowocowała tym, że wspólnie będzie można cieszyć się z tego, że inwestycja powstanie.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak stwierdził, że odnosi się do tematu, który był nowy, do
zadania, które było realizowane teraz. Faktycznie dużo osób zabiegało o ten temat np. Pan
Czerwiński, Pan Fejdych i dużo innych osób, jednak poprzednia koncepcja upadła. Dodał, że
na samym początku swojej kadencji spotkał się z Wicewojewodą Wioletą Porowską, podczas
spotkania poruszone zostały problemy i potrzeby Prudnika, znalazły one swoje
odzwierciedlenie w odpowiednim działaniu. Deklaracja dotycząca pomocy padła również ze
strony Adriana Czubaka – Wojewody Opolskiego. Rozmowy prowadzone były również z
europosłem Sławomirem Kosowskim, który również złożył deklaracje wsparcia dla Prudnika,
aby ta obwodnica powstała. I te osoby wniosły najwięcej. Burmistrz oznajmił, że chciał
podziękować za ten wysiłek. Dodał, że cieszy się, że poseł Katarzyna Czochara w przeszłości
również bardzo angażowała się w przeszłości, jednak podziękowania skierował właśnie do
tych trzech osób.
Radny Jacek Urbański sprostował, że wszyscy ci, którzy się do tego przyczynili włożyli
cząstkę do efektu końcowego. Wszyscy zawsze na myśli mieli koncepcję budowa obwodnicy
wschodniej to się nie skończyło i nie zmieniło od pana Kowalczyka poprzez pana Fejdycha i
również teraz poprzez działania obecnej władzy. Również Katarzyna Czochara dołożyła do
tego jakąś cegiełkę, że temat był cały czas na topie.
Radny Zygmunt Bochenek poparł zdanie, że duże zasługi ma w tej kwestii Katarzyna
Czochara. Temat ten ciągnie się już od lat 70-tych. Zadał zasadnicze pytanie: jak zostaną
połączone dwie gminy Prudnik i Lubrza? Zapytał czy w dalszym ciągu ma pisać petycje o
połączenie tych dwóch dróg? Dodał, że najgorszy jest brak porozumienia między gminami
odnośnie tej drogi. Zapytał jeszcze kiedy zostanie uporządkowana droga, która została
zaorana przez Stadninę Koni? Radny stwierdził jeszcze, że wszędzie budowane są drogi
pieszo-rowerowe. Zapytał dlaczego w kierunku południowym wschodnim nie może być
takiej drogi? Trzeba tylko chęci i współpracy dwóch gmin.
Burmistrz Grzegorz Zawiślak stwierdził, że potrzeba chęci i pieniędzy. Stwierdził, że jest
harmonogram budowy dróg. Ta droga nie jest włączona w tym harmonogramie, więc chyba
najważniejsze jest zachowanie kolejności. Burmistrz okazał zdziwienie okazywane przez
radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości wobec swojego lidera Wojewódzkiego jeżeli chodzi
o zaangażowanie i wsparcie Prudnika.
Radny Jacek Urbański wszedł w słowo Burmistrza mówiąc, że nikt nikogo nie krytykuje.
Stwierdzają tylko fakt pominięcia pewnych ludzi oraz ich pracy i zaangażowania.
Burmistrz przypomniał, że chciał podziękować osobom najbardziej zaangażowanych przy
ostaniom projekcie 100 obwodnic, gdzie o o Prudniku nic się nie mówiło. Odnosząc się
jeszcze do tego co pan Zygmunt Bochenek mówił odnośnie budowy i planach budowy
połączenia z drogą Prudnik-Jasiona. Jest opracowywana dokumentacja, na którą przeznaczone
zostały 2 mln złotych. Można będzie wnosić wszelkie uwagi w ramach konsultacji
społecznych do projektu: jak ma ona wyglądać, jaka ma być infrastruktura itp.
Radny Zygmunt Bochenek oznajmił, że był na pewnym spotkaniu, gdzie pani poseł
obiecała, że się tym problemem zajmie i się nie zajęła. Odnośnie problemu Gmina Prudnik –
Gmina Lubrza: radny zapytał która gmina którą zalewa? Radny oznajmił, że będzie walczył i
poruszał sprawę, gdzie tylko można, bo byłoby śmieszne, gdyby najkrótsza droga łącząca te
dwie miejscowości została wyłączona z ruchu.
Burmistrz oznajmił, że decyzja środowiskowa, która powstaje ma uwzględniać te aspekty,
czyli te wszystkie postulaty, które będą wnoszone przez gminę, przez radnych, przez
mieszkańców będą musiały być uwzględnione, więc tutaj nie jesteśmy pozbawieni głosu. To
nie jest tak że Generalna Dyrekcja wykona dokumentację bez naszego udziału. Będzie etap
konsultacyjny, o którym każdy z radnych jak i mieszkańcy będą poinformowani.
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Wiceprzewodniczący Edward Mazur wniósł wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Wszyscy są świadomi tego, kto ile wniósł pracy w to, aby ta obwodnica powstała. Nikt nie
ujmuje Poseł Katarzynie Czochara zasług w tej sprawie, a na dzisiaj należy uspokoić emocje i
przejść do spraw przewidzianych w dzisiejszym porządku obrad.
Przewodnicząca Alicja Isalska poprosiła o przygotowanie głosowania.
Głosowano wniosek w sprawie:
Zakończenia dyskusji.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela
Wobec powyższego głosowania dyskusja została zakończona.
3. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Gminy Prudnik (druk nr 718)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Przewodnicząca przywitała
obecną na posiedzeniu Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku Ewę Pawlinów.
Zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego
druku?
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
Wobec powyższego Przewodnicząca poddała Ocenę zasobów pomocy społecznej pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Gminy Prudnik (druk nr 718).
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Paweł Licznar,
Ludmiła Lisowska, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Zygmunt
Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
BRAK GŁOSU (2)
Katarzyna Rożek, Urszula Rzepiela
Wobec powyższego głosowania informacja została przyjęta.
/informacja stanowi załącznik nr 13/
4. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz aktualności planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego (druk nr 719)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Przewodnicząca przywitała
obecną na posiedzeniu Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Katarzynę
Żurawiecką – Kaszoid. Zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos
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w sprawie przedłożonego druku?
Radna Zofia Zeprzałka -Krzemień oznajmiła, że prosiła o przygotowanie danych
dotyczących ul. Poniatowskiego. Dotyczy to obecnych terenów rolnych, które można
poszerzyć o dodatkowe możliwości inwestycyjne i rozwojowe. Kiedyś na sesjach
była mowa o szeregu placówek handlowych, restauracja o nowych parkingach. Radna
zapytała jakie opcje rozwiązania tych zamierzeń są w tej chwili aktualne. Radna zapytała
jeszcze o plany związane z terenem dawnego poligonu. Dodała, że zdaje sobie sprawę z tego,
że wiele zależy od potencjalnych inwestorów, jednak Gmina musi mieć jakąś wizję.
Kierownik Referatu Katarzyna Żurawiecka Kaszoid odnośnie byłego poligonu
odpowiedziała, że obecnie tereny te przeznaczone są pod sport, turystykę i rekreację. Zgodnie
z obecnym planem miejscowy obowiązującym na tym terenie są to tereny lasów bez obiektów
małej architektury. Dopuszczone są ławki jedynie wzdłuż drogi zjazdowej z Klasztorku oraz
obok wieży widokowej. Można by dodać zapisy dotyczące małej architektury, gdyż jest to
teren, gdzie można chodzić i zwiedzać, zrobić ścieżki rowerowe, gdyż byłby on chętniej
uczęszczany przez turystów. Jeżeli chodzi o tereny, które są po lewej stronie od drogi
zjazdowej z Klasztorku to są one przeznaczone pod rolę i z uwagi na panoramę miasta
powinny one pozostać terenem rolnym. Na terenach poniżej Klasztorku pomiędzy stawami
paciorkowymi, a obecnymi ogródkami działkowymi nie obowiązuje obecnie miejscowy plan.
Zdaniem Katarzyny Żurawieckiej Kaszoid w części można zostawić tam mieszkaniówkę
bliżej ogródków działkowych, pozostałą część natomiast przeznaczyć pod usługi: może pod
gastronomię, miejsca noclegowe dla turystów, którzy byliby chętni odwiedzić Klasztorek oraz
pospacerować na tych terenach rekreacyjnych.
Radny Josel Czerniak odczytał wniosek, który otrzymał od Społecznego Komitetu Wsparcia
Członków Rodziny dotyczący zmiany lokalizacji domu dziennego pobytu.
Burmistrz oznajmił, że wniosek nie jest związany z planem zagospodarowania. Nie jest
powiązany z działaniami, które gmina przedstawiła dotyczące kierunków rozwoju. Co do
samego wniosku dotyczącego Domu Dziennego Pobytu - został on złożony i bardzo wysoko
oceniony przez stronę rządową i otrzymał wysokie dofinansowanie. Konsultacje prowadzone
są od wielu lat i brane są pod uwagę opinie wszystkich mieszkańców. Trzeba mieć
świadomość, że dom dziennego pobytu w takiej formule jak tu został przedstawiony bardziej
kwalifikuje się pod klub dziennego pobytu. Burmistrz dodał, że nie uważa, że problem
zostanie rozwiązany w momencie, gdy powstanie dom dziennego pobytu na ulicy Tkackiej.
Kontynuując Grzegorz Zawiślak podkreślił, że budynek przy ulicy Tkackiej jest zasobem
gminnym, a wszelkie inwestycje na majątku gminnym są jak najbardziej uzasadnione. Tego
majątku nikt w sposób nieprzemyślny nie będzie się go pozbywał. Wydzierżawianie
budynków od innych podmiotów, nawet na okres 20 lat wiąże się po upływie tego okresu
trzeba będzie wrócić do pytania co z tym budynkiem dalej zrobić. Dom dziennego pobytu ma
służyć przede wszystkim osobom wykluczonym, które borykają się z różnymi problemami.
Burmistrz oznajmił, że od 2018 był w kontakcie z Klasztorem Bonifratrów, jednak w pewnym
momencie kontakt ten się urwał. Początkowo konwent miał w planach remont budynku i tam
zlokalizowanie domu dziennego pobytu, jednak wobec nie podjętej decyzji oraz później
pojawienia się środków innego rodzaju zapada decyzja u umieszczeniu domu dziennego
pobytu właśnie przy ulicy Tkackiej.
Radny Jacek Urbański oznajmił, że na połączonej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku
Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia sprawa była bardzo
szczegółowo dyskutowana. Radny poprosił Burmistrza, aby złożył deklarację, że w
odpowiednim okresie ustalony zostanie termin spotkania w gronie: burmistrz, przedstawiciele
rady, przedstawiciele stowarzyszenia oraz Przeor Kret. Radny oznajmił, że chciałby, aby
podczas spotkania była okazja do przedyskutowania wszystkich aspektów.
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Burmistrz wyraził zdanie, że najlepszym gremium do odbycia takiego spotkania jest komisja
Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego, dlatego też spotkanie można odbyć podczas
kolejnego posiedzenia. Można zaprosić na spotkanie osoby zainteresowane, między innym
dyrektor OPS Ewę Pawlinów.
Między Radnym Jackiem Urbańskim a Burmistrzem wywiązała się dyskusja na temat
zasadności organizacji dodatkowego spotkania. Radny Urbański określił, że zależy mu na
spotkaniu z osobami zainteresowanymi oraz Burmistrzem, aby wyjaśnić wszelkie niejasności
w temacie.
Przewodnicząca rady Alicja Isalska oznajmiła, że myśli, że spotkanie takie dojdzie do
skutku. W najbliższym czasie ustalony zostanie termin spotkania dogodny dla wszystkich.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Edward Mazur, który oznajmił, że uważa, iż dyskusja w
tym punkcie na temat Domu Dziennego Pobytu nie jest na miejscu. Zawnioskował o
zakończenie dyskusji.
Radny Josel Czerniak oznajmił, że zaproponował, aby komisja do współpracy z
organizacjami pozarządowymi spotkała się z Burmistrzem, Starostą oraz Przewodniczących
wszystkich komisji, aby móc omówić ten temat.
Radny Zbigniew Kosiński stwierdził, że za długo trwa dyskusja. Jest ustalone na chwile
obecną, że inwestycja się rozpoczyna, przegłosowane zostało rozpoczęcie realizacji tego
zadania, więc na dzień dzisiejszy dyskutowanie o tym, aby odstąpić od realizacji zadania jest
co najmniej niepoważne, tym bardziej, że gmina otrzymała dofinansowanie. Dodał, że jeśli
taki problem wyniknął w ramach komisji to komisja ma prawo zaprosić na swoje posiedzenie
każdego kto ma jakieś wnioski czy sugestie i przedyskutować to w gronie członków komisji.
Temat domu dziennego pobytu przewija się już od kilku lat i wstrzymywanie realizacji na
dzień dzisiejszy jest w żaden sposób nieuzasadnione, a dalsza dyskusja do niczego nie
prowadzi. Jeśli Komisja chce to może prowadzić sprawę poza sesją.
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska sprostowała, że zamiarem komisji nie jest
wstrzymanie realizacji zadania dotyczącego utworzenia domu dziennego pobytu. Komisja
chce możliwości powstania kolejnego miejsca.
Radny Zbigniew Kosiński oznajmił, że dlatego sprawa powinna zostać przedyskutowana
najpierw na komisjach.
Przewodnicząca Rady Alicja Isalska sprostowała, że komisja chce jedynie spotkania.
Wobec wniosku, który został złożony Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie głosowania.
Radny Andrzej Gajewski oznajmił, że wywiązała się poboczna dyskusja, a on chciał zabrać
głos odnośnie omawianego punktu.
Alicja Isalska oznajmiła, że wniosek dotyczy zamknięcia dyskusji na temat domu dziennego
pobytu.
Radny Zbigniew Kosiński poprosił u udzielenie głosu radnemu Edwardowi Mrozowi.
Radny Edward Mróz oznajmił, że powstanie domu dziennego pobytu na ulicy Tkackiej
zostało bardzo dobrze uzasadnione przez Burmistrza. Ponadto gmina uzyskała
dofinansowanie na tel cel, komisja gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i budownictwa
zaopiniowała pozytywnie projekt. Odnośnie pomysłu utworzenia domu dziennego pobytu na
terenie bonifratrów radny wyraził zdanie, że nie byłaby to taka prosta sprawa.
Przewodnicząca Alicja Isalska zwróciła się do radnego Jacka Urbańskiego z zapytaniem czy
jest już konkretny termin spotkania?
Radny Jacek Urbański oznajmił że poruszane dwie sprawy – przedstawiona przez Radnego
Josela Czerniaka, oraz prośba o spotkanie to różne kwestie, których nie należy łączyć.
Poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego.
Między radnymi wywiązała się dyskusja dotycząca zakończenia dyskusji.
Burmistrz oznajmił, że czuje się w obowiązku uczestniczyć we wspomnianym spotkaniu.
Poprosił o informację kiedy będzie się ono miało odbyć, a na pewno skorzysta.
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Przewodnicząca Alicja Isalska poddała pod głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji
dotyczącej domu dziennego pobytu.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek o zakończenie dyskusji na temat domu dziennego pobytu..
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Zbigniew Kosiński, Marcin Krasoń, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur,
Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Tomasz Wisła,
Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Josel Czerniak, Jacek Urbański
BRAK GŁOSU (2)
Paweł Licznar, Urszula Rzepiela
Wobec powyższego głosowania dyskusja dot. Domu dziennego pobytu została zamknięta.
Radny Andrzej Gajewski odniósł się do planu zagospodarowania przestrzennego. Oznajmił,
że w przyszłości planowana jest budowa kanalizacji w miejscowości Wierzbiec, o ile uda się
pozyskać środki zewnętrzne. Radny zapytał czy w tym celu musi być zatwierdzony plan
zagospodarowania przestrzennego czy kanalizacja może zostać wykonana bez takiego planu.
Kierownik Katarzyna Żurawiecka Kaszoid poinformowała, że przy budowie takiej sieci
musi być miejscowy plan, ale jeżeli go nie ma to wówczas musi zostać wydana decyzja
lokalizacji celu publicznego.
Radny Andrzej Gajewski upewnił się, że jeżeli środki zewnętrzne uda się pozyskać, to
wówczas nie trzeba roić planu tylko na wspomnianej podstawie można realizować
inwestycję?
Kierownik Katarzyna Żurawiecka Kaszoid potwierdziła.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
Druk nr 719 został poddany pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz aktualności planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (druk nr
719).
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Ludmiła Lisowska, Edward Mazur,
Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Arkadiusz Zaczyński, Zofia Zeprzałka-Krzemień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tomasz Wisła
BRAK GŁOSU (3)
Zbigniew Kosiński, Paweł Licznar, Urszula Rzepiela
Wobec powyższego głosowania Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy oraz aktualności planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego została przyjęta.
/informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu /
5. Gospodarka finansowa:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 720)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca rady
powitała obecną na posiedzeniu Skarbnik Gminy Wioletę Zator. Przewodnicząca zwróciła się
do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Głos zabrał radny Zygmunt Trojniak. Zapytał o dodatkową kwotę 30 000 zł na bieżące
utrzymanie hali sportowej w Łące Prudnickiej. Zapytał o to pod czyim zarządem jest
budynek: czy Domu Kultury czy Agencji Sportu i Promocji. Zapytał kto ponosi koszty
funkcjonowania całego obiektu? Jakie są koszty sumaryczne wszystkich obiektów, które
znajdują się w tym budynku?
Skarbnik Gminy Wioleta Zator odpowiedziała, że Agencja promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik ma oddany w zarząd obiekt w Łące prudnickiej. Kwota 30 000 zł jest oszacowana i
wstępnie przekazana według zapotrzebowania jakie Agencja Sportu i promocji w Prudniku
złożyła na ten obiekt. To nie jest cała kwota. Jakie koszty z tym związane i na co one idą były
już omawiane: są to opłaty za wodę, ogrzewanie, energię, ścieki, śmieci, deratyzacja obiektu.
Do dyskusji włączył się Burmistrz Grzegorz Zawiślak. Oznajmił, że częściowo zarządza
tym obiektem Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, ponieważ przedszkole jest wyłączone
z tego obiektu i finansowane przez oświatę. Część dotycząca Straży Pożarnej jest opłacana i
zarządzana przez Gminę, a część dotycząca działalności Domu Kultury i hali sportowej
zostało przekazane Agencji Sportu i Promocji, które częściowo podnajmowane są pod dom
kultury. Jeśli chodzi o finansowanie – na chwilę obecną są to szacunki, które dopiero po
przejściu całego cyklu rozliczeniowego będziemy mogli traktować jako zbliżone koszty
funkcjonowania tego obiektu.
Radny Zygmunt Trojniak powtórzył pytanie: kto jest głównym zarządcą obiektu ASiP czy
Dom Kultury? Odnośnie kosztów radny określił, że interesują go koszty osobowe oraz
szacunkowe koszty utrzymania.
Burmistrz zapewnił, że informacja taka zostanie przygotowana i niezwłocznie przekazana.
Obiektem zarządza Agencja Sportu i Promocji, jednak ze względu na specyfikę hali sportowej
dużym podnajemcą jest Prudnicki Ośrodek Kultury.
Radny Stanisław Mięczakowski przyłączył się do prośby o przedstawienie poszczególnych
wydatków w rozbiciu na poszczególne podmioty.
Burmistrz Prudnika oznajmił, że nie będą to rzeczywiste koszty, gdyż jak wiadomo w dobie
pandemii praca obiektu była zakłócona. Wiele imprez nie mogło się odbyć. Jednak to co
zostało przekazane zostanie przygotowane i przekazane do wiadomości.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała projekt uchwały druk nr 720 pod
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 720).
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Stanisław Mięczakowski,
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Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Jacek Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zygmunt Trojniak
BRAK GŁOSU (5)
Zygmunt Bochenek, Zbigniew Kosiński, Edward Mazur, Urszula Rzepiela, Zofia ZeprzałkaKrzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLI/668/2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Prudnik na 2021 rok została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 15/
6. Gospodarowanie mieniem:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 721)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
721 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 721).
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska,
Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Arkadiusz Zaczyński
BRAK GŁOSU (5)
Zbigniew Kosiński, Edward Mazur, Urszula Rzepiela, Tomasz Wisła, Zofia ZeprzałkaKrzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLI/669/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 16/
2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 722)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
722 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 722).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
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Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński
BRAK GŁOSU (3)
Zbigniew Kosiński, Urszula Rzepiela, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLI/670/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 17/
3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 723)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
723 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 723).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński
BRAK GŁOSU (3)
Zbigniew Kosiński, Urszula Rzepiela, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLI/671/2021 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 18/
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby
ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk nr 724)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca podała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
724 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby
ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk nr 724).
Wyniki głosowania
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ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński
BRAK GŁOSU (3)
Zbigniew Kosiński, Urszula Rzepiela, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLI/672/2021 w sprawie w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 19/
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik (druk nr 725)
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodnicząca zwróciła
się do radnych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonego projektu
uchwały.
Radny Zygmunt Trojniak zapytał czy do planu zostały złożone jakieś wnioski
mieszkańców? Czy zostały one uwzględnione oraz czy przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne odnośnie tych zmian.
Kierownik Referatu Katarzyna Żurawiecka Kaszoid oznajmiła, że zmiana planu nastąpiła
przede wszystkim na wnioski mieszkańców. Wszyscy właściciele terenów prywatnych
kontaktowali się z urzędem bądź telefonicznie, bądź osobiście sprawdzali zapisy w planie.
Radny Zygmunt Trojniak dopytał czy zostały uwzględnione żądania mieszkańców odnośnie
planu?
Kierownik Referatu oznajmił, że wszystkie żądania zostały uwzględnione.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
725 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik (druk nr 725).
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Ryszard Czeczel, Josel Czerniak, Marcin Domino,
Andrzej Gajewski, Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Ludmiła Lisowska, Edward
Mazur, Stanisław Mięczakowski, Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek
Urbański, Tomasz Wisła, Arkadiusz Zaczyński
BRAK GŁOSU (3)
Zbigniew Kosiński, Urszula Rzepiela, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLI/673/2021 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka
i Moszczanka w gminie Prudnik została przyjęta.
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/uchwała stanowi załącznik nr 20/
3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 726)
Przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały.
Zwróciła się do przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zygmunta Bochenka z
prośbą o krótkie wyjaśnienia.
Przewodniczący Zygmunt Bochenek wyjaśnił, że wniosek/petycja została uznana za
częściowo zasadną. Odczytał uzasadnienie to podejmowanej uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
726 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 726)
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Josel Czerniak, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski,
Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Ludmiła Lisowska, Arkadiusz Zaczyński
BRAK GŁOSU (5)
Ryszard Czeczel, Zbigniew Kosiński, Edward Mróz, Urszula Rzepiela, Zofia ZeprzałkaKrzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XLI/674/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku
została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu/
4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykupu lokali mieszkalnych
(druk nr 727).
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Zwróciła się do przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zygmunta Bochenka z
prośbą o uzasadnienie.
Przewodniczący Zygmunt Bochenek odczytał uzasadnienie to podejmowanej uchwały.
Radni dyskusji nie podjęli, pytań i uwag nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr
727 pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykupu lokali mieszkalnych
(druk nr 727)
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Zygmunt Bochenek, Rafał Bolibrzuch, Josel Czerniak, Marcin Domino, Andrzej Gajewski,
Alicja Isalska, Marcin Krasoń, Paweł Licznar, Edward Mazur, Stanisław Mięczakowski,
Edward Mróz, Katarzyna Rożek, Zygmunt Trojniak, Jacek Urbański, Tomasz Wisła,
Arkadiusz Zaczyński
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ludmiła Lisowska
BRAK GŁOSU (4)
Ryszard Czeczel, Zbigniew Kosiński, Urszula Rzepiela, Zofia Zeprzałka-Krzemień
Wobec powyższego głosowania Uchwała nr XL/675/2021 została przyjęta.
/uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu/
5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budynku byłego Wiejskiego
Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 728)
Przewodnicząca rady przypomniała, że uchwała na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji została zdjęta z porządku obrad.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca oznajmiła, że w programie esesja zamieszczone zostały odpowiedzi na
interpelacje radnych. Kolejno:
1) 31/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zaproszenia na najbliższe
posiedzenie komisji finansów dyrektorów szkół celem omówienia możliwości instalacji
mikroinstalacji fotowoltaicznych dla potrzeb szkół
/odpowiedź stanowi załącznik nr 23 do protokołu/
2) 35/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy ubytków w
nawierzchni drogi na ul. Meblarskiej w Prudniku
/odpowiedź stanowi załącznik nr 24 do protokołu/
3) 36/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie uporządkowania ruchu na
ulicy Meblarskiej
/odpowiedź stanowi załącznik nr 25 do protokołu/
4) 37/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie dokonania przeglądu
technicznego elementów placu zabaw w Parku Miejskim
/odpowiedź stanowi załącznik nr 26 do protokołu/
5) 38/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania informacji ile w
szacunkowych danych ZEC emituje Co2 w skali roku
/odpowiedź stanowi załącznik nr 27 do protokołu/
6) 39/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania informacji ile w latach
2010-2020 wykonano nowych przyłączy ciepłowych
/odpowiedź stanowi załącznik nr 28 do protokołu/
7) 40/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania remontu
przystanków autobusowych w miejscowości Łąka Prudnicka
/odpowiedź stanowi załącznik nr 29 do protokołu/
8) 41/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania drogi asfaltowej na
działkach 315/6, 315/7 oraz ewentualnego przejęcia działki 315/3 w Łące Prudnickiej
/odpowiedź stanowi załącznik nr 30 do protokołu/
9) 42/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania
dokumentacji technicznej pozwalającej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Łąka Prudnicka
/odpowiedź stanowi załącznik nr 31 do protokołu/
10) 43/2021 interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zmiany organizacji
ruchu na odcinku ulicy Starej od skrzyżowania ulicy Wąskiej do skrzyżowania z ulicą Armii
Krajowej
/odpowiedź stanowi załącznik nr 32 do protokołu/
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11) 44/2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zakupu kamer na mundury
strażników Straży Miejskiej w Prudniku
/odpowiedź stanowi załącznik nr 33 do protokołu/
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby se odnieść do udzielonych odpowiedzi?
Radny Jacek Urbański podziękował za pozytywne przychylenie się do zakupu kamer
osobistych dla pracowników Straży Miejskiej.
Burmistrz oznajmił, że trzeba sprawić, aby Straż Miejska była jednostką bardziej
profesjonalna. Zakup kamer spowoduje, że wszyscy będą czuć się bezpieczniej.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że interpelacje można składać bezpośrednio do Biura
Rady bądź na ręce Przewodniczącej.
Wiceprzewodniczący Edward Mazur zwrócił się do Burmistrza oraz do wydziału
inwestycji, aby przy budowie drogi Działkowej uwzględnić tamę na rzece Prudnik oraz
miejsce przepompowni ścieków.
Burmistrz oznajmił, że uwaga radnego jest słuszna, a interpelacja konkretna. Oznajmił, że
musi przeliczyć koszt utwardzenia i zobaczy co da się zrobić w temacie.
Radny Stanisław Mięczakowski zapytał czy ze strony Burmistrza będzie aprobata
rozbudowa sieci kanalizacyjnej na tereny nie objęte kanalizacją w miejscowości Łąka
Prudnicka.
Burmistrz oznajmił, że w tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć. Na pewno jest chęć,
jednak nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja finansowa gminy w najbliższej przyszłości
i wówczas będzie można dokonać decyzji.
Radny Zygmunt Bochenek odniósł się do interpelacji nr Or.VII.0003.116.2019 dotyczącej
remontu drogi gruntowej na odcinku Prudnik – Jesiona. Oznajmił, że jest już 2021 rok i nic
się w tej sprawie nie dzieje. Gmina Prudnik zalewa Gminę Lubrza i trzeba coś z tym zrobić.
Radny oznajmił, że będzie pisał interpelacje za interpelacją. Wspomniał również o odcinku
drogi zaoranej przez Stadninę Koni. Oznajmił, że będzie robił wszystko, aby droga ta została
zrealizowana.
Burmistrz poinformował, że szybciej zostanie wykonana droga przy ulicy spokojnej niż
wspomniana przez radnego. Jest wiele dróg, które należy wykonać w Prudniku. Jeżeli Gmina
Lubrza będzie zainteresowana budową całej drogi to gmina Prudnik przystąpi do inwestycji.
Niezasadnym jest jednak budowanie krótkiego odcinka drogi, który w dalszym ciągu będzie
droga polna. Jeśli chodzi o budowę dróg to wobec dostępnego budżetu musi zostać
zachowana hierarchia.
Między radnym Zygmuntem Bochenkiem a Burmistrzem wywiązała się dyskusja w
temacie drogi.
10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.
Radny Jacek Urbański odniósł się do złożonego wniosku dot. spotkania w sprawie
utworzenia Domu Dziennego Pobytu. Podziękował Przewodniczącej za wsparcie przy ostrej
dyskusji powtarzając jakie są zamiary komisji. Jednocześnie przeprosił za być może zbyt
emocjonalne zabieranie głosu w dyskusji.
Przewodnicząca Rady przypomniała o nadchodzących wydarzeniach obchodów Świąt
majowych zapraszając do uczestnictwa.
Dalsza dyskusja nie została podjęta.
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Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Alicja Isalska zakomunikowała zamknięcie
XLI Sesji rady Miejskiej w Prudniku.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oryginał pozostaje
w aktach Rady Miejskiej, drugi egzemplarz zostaje przekazany Burmistrzowi Prudnika.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Prudniku
Alicja Isalska

Przygotował(a): Joanna Chilińska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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