Protokół Nr 25/2021
z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego,
Zdrowia i Polityki Społecznej
w dniu 28 stycznia 2021 r.
W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) komisja odbyła
posiedzenie w zdalnym trybie obradowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 10 członków Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Agnieszka Zagórska – Sekretarz Powiatu
- Larysa Zamorska – Skarbnik Powiatu
Pani Joanna Korzeniowska odczytała porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji
Edukacji (…), która powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na postawie listy obecności.
Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu bierze
udział 10 członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że do
rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji. Po przegłosowaniu protokół Nr 24/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r., został przyjęty 10 głosami ,,za”.
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Ad. 4 Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok
2021 (druk nr 295)
Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021. Poinformowała, że po przeanalizowaniu
planowanych do otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 197.209zł.
Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 18.000 zł. w Rozdziale 70005 (wpływ dochodów
z najmu); o kwotę 37.819 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 45.313 zł.
w Rozdziale 75095 (dochody z rozliczenia projektu UE);

o kwotę 5.018

zł. w Rozdziale

92195 (dochody z rozliczenia projektu UE). Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze
środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska,
wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów oraz wydatków projekt w Rozdziale 92195: „Wielka
Księga Opozycji- tom IV” na kwotę ogółem 102.212zł., z czego 91.059zł. kwota dofinansowania,
wkład własny zabezpieczony ze środków własnych w kwocie 11.153zł., realizować będzie SP
w Prudniku. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 71012
o kwotę 77.322 zł. (zwiększenie wydatków projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych województwa opolskiego”); w Rozdziale 75020 o kwotę 78.941 zł. na zadanie
"Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego placówki opiekuńczowychowawczej"- wykonanie części zakresu ogólnobudowlanego (środki z RFIL, które zostały
niewykorzystane w 2020 r.); w Rozdziale 80195 o kwotę 481.000zł. na zadanie "Budowa miejsc
parkingowych na terenie ZSR w Prudniku przy ul. Kościuszki 55" (środki z RFIL, które zostały
niewykorzystane

w 2020 r.);

w Rozdziale

85295

o kwotę

519.986,21

zł.

(zwiększono

o niewykorzystane środki na rachunku bankowym z 2020 r. dot. projektu „Bliżej rodziny i dzieckawsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej”- II edycja); w Rozdziale 90095 o kwotę 5.000 zł. (zwiększenie wydatków na dotacje dla
gmin "Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"). Po stronie planu
wydatków bieżących dokonano zwiększenia: w Rozdziale 75095 o kwotę 50.348 zł. (zwiększono
o niewykorzystane środki z 2020 r., dot. projektu ze środków UE „30 lat samorządu terytorialnego na
pograniczu”); w Rozdziale 85218 o kwotę 21.073 zł. (wydatki bieżące na obsługę „Aktywny
samorząd” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym...”); w Rozdziale 85295 o kwotę 388.144 zł.
(zwiększono o niewykorzystane środki na rachunku bankowym z 2020 r. dot. projektu „Bliżej rodziny
i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej”- II edycja); w Rozdziale 90095 o kwotę 13.000 zł. (zwiększenie wydatków na dotacje dla
gmin

"Marszałkowska

Inicjatywa

Sołecka-

Opolskie

w latach

2020-2022");

w Rozdziale

92195 o kwotę 5.576 zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2020 r., dot. projektu ze środków
UE „Historia buduje tożsamość”). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia
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(przesunięcie na wydatkowanie zadania majątkowego, dot. geodezji): w Rozdziale 71012 o kwotę
77.322 zł. Zwiększa się przychody budżetu §905 o kwotę 559.941 zł. (niewykorzystane środki
pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach- środki otrzymane z RFIL w 2020 r. z przeznaczeniem na wybrane inwestycje,
I tura). Zwiększa się przychody budżetu §906 o kwotę 908.130,21 zł. (rozliczenie środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021 (druk nr 295), który przyjęto
9 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Prudnickiego (druk nr 296)
Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że zaktualizowano plan
dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych w 2021 r. na dzień́ podjęcia uchwały
z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu w 2021 r. o kwotę ogółem 1.468.071,21 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 559.941 zł.; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 908.130,21 zł. W 2021 r. rozchody nie ulegają̨
zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników
zadłużenia.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 296),
który przyjęto 9 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”.
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na
czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze
budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów
i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą
nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z o.o. z siedzibą w Łące Prudnickiej (druk nr 297)
Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że otrzymała informację od
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, iż Firma Afortest na
dzień dzisiejszy nie jest w stanie wskazać, jaka powierzchnia lokalu ją interesuje i jak długi okres
najmu. Zaistniała sytuacja doprowadzi do tego, że Zarząd Powiatu wystąpi z wnioskiem, aby
w/w projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „ Wielka Księga Opozycji na
pograniczu – Tom IV” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk
nr 298)
Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Wielka Księga Opozycji na pograniczu – Tom IV” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Poinformowała, że w miesiącu grudniu 2020 roku
w ramach XII naboru wniosków z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad złożono
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wielka Księga Opozycji na pograniczu – Tom IV”. Projekt
spełnił wymagane kryteria oceny i na podstawie rekomendacji udzielanej przez Regionalnych
Ekspertów, decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków
Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V – A Republika Czeska – Polska. Projekt zmierza
do rozbudzenia poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej wśród mieszkańców po obu stronach
granicy. Realizacja projektu umożliwi utrwalenie wspólnego dziedzictwa historycznego polsko czeskiego pogranicza. Celem szczególnym projektu jest wzrost wiedzy kulturalno– historycznej
mieszkańców pogranicza oraz ukazanie wydarzeń z najnowszej historii działalności NSZZ
Solidarność na Ziemi Prudnickiej. Całkowita wartość projektu to 23.770,00 € (102.212,00 zł).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu
realizacji wspólnego projektu pn. „Wielka Księga Opozycji na pograniczu – Tom IV” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 298), który przyjęto 9 głosami ,,za”
przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”.
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Do posiedzenia Komisji dołączył Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski.
W posiedzeniu bierze udział 11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
5. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Powiecie Prudnickim za rok 2020.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie Komisji otrzymali obszerne
sprawozdanie i poprosiła o ewentualne zadawanie pytań.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie
Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za
rok 2020, które przyjęto ,,jednogłośnie” 11 głosami ,,za”.
6. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu
2020 roku.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że informacja zostanie
omówiona i poddana pod głosowanie na sesji, ponieważ zatwierdzenie informacji należy do
kompetencji Rady Powiatu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 6 Sprawy różne, Wolne Wnioski i Zapytania.
Na posiedzeniu Komisji nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując
wszystkim za udział.

………………………….
Protokołowała:
Natalia Świczewska

………………………………
Przewodniczący Komisji
Joanna Korzeniowska
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