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Protokół Nr 26/2021  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 25 lutego 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 8 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. 

5. Informacja o planach funkcjonowania placówek oświatowych. 

          6.   Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

          7.   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 8 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 25/2021 

z dnia 28 stycznia 2021  r., został przyjęty 8 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 wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji  

i współpracy Bruntál- Prudnik” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska (druk nr 299)  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu 

realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál- Prudnik”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 

Poinformowała, że obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa pokazała jak trudna może być 

komunikacja i praca nad wspólnymi polsko-czeskimi projektami. Projekt zakłada współpracę Gminy 

Bruntal, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego w celu stworzenia sal wideokonferencyjnych do 

sprawnego komunikowania się. W ramach działań Powiatu Prudnickiego jest zakup i instalacja 

systemu wideokonferencyjnego, który zapewni funkcjonalną w wysokiej jakości transmisję spotkań, 

a także tematyczne wideokonferencje z ekspertami. 

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. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál- Prudnik”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska (druk  

nr 299), który przyjęto 7 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie 

Prudnickim (druk nr 300) 

 Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe 

linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim. Poinformował, że w świetle zapisów 

art. 4 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym przez 

powiatowe przewozy pasażerskie rozumie się przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych, co najmniej dwóch gmin i niewykraczający 

poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które 

zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; inne niż przewozy gminne, 

powiatowo-gminne, metropolitarne, wojewódzkie i międzywojewódzkie. Powiat Prudnicki jest 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub 

zasięg przewozów, na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 

pasażerskich. Do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu, organizowanie 
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publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Powiat 

Prudnicki jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego zapewniający funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Rada Powiatu może ustalać ceny za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. Ceny mają charakter cen maksymalnych. Z tych 

względów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Regulacja proponowanej uchwały jest 

korzystna z punktu widzenia jej adresatów tj. mieszkańców Powiatu Prudnickiego. W br. zgłoszono  

14 nowych połączeń głównie na terenie Gminy Biała w celu skomunikowania Powiatu Prudnickiego. 

Wprowadzenie nowych połączeń nie będzie wiązało się ze zwiększeniem wydatków na transport 

zbiorowy, zostanie na dotychczasowym poziomie. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy wszystkie gminy mają podpisaną umowę u tego samego 

przewoźnika. 

Wicestarosta – odpowiedział, że Gmina Prudnik, Gmina Głogówek, Gmina Lubrza oraz Powiat 

Prudnicki mają podpisaną umowę z PKS Głubczyce, Gmina Biała nie ma podpisanej takiej umowy  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat 

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie 

komunikacyjne w Powiecie Prudnickim (druk nr 300), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej (druk nr 301) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Poinformowała, że pomoc 

finansowa umożliwi dofinansowanie Gminie Biała wymaganego wkładu własnego o przyznawanie 

pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, 

udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 

lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej prowadzone jest w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka–Opolskie 

w latach 2020-2022”. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania jest 

wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania. Wnioskiem 

Gminy Biała o dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej objęte zostaną 

zadania realizowane w dziesięciu sołectwach (Prężyna, Laskowiec, Chrzelice, Frącki, Łącznik, 

Przedmieście w Białej, Dębina). Środki w wysokości 10 tys. zł. pozwolą na ubieganie się Gminie 

Biała o pomoc finansową z budżetu województwa na realizację zadań sołectw w ramach projektu 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 2020-2022. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 301), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej (druk nr 302) 

 Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Poinformowała,  

że przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej prowadzone jest w ramach projektu  

pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka–Opolskie w latach 2020-2022”. Pomoc finansowa 

w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej na realizację zadania (inwestycyjnego lub bieżącego) dla 

jednego sołectwa nie może być większa niż 5.000,00 zł. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej 

na realizację zadania jest wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty 

dofinansowania. Wnioskiem Gminy Lubrza o dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej objęte zostaną cztery sołectwa (Jasiona, Nowy Browiniec, Prężynka, Trzebina). 

Środki w wysokości 4 tys. zł. pozwolą na ubieganie się Gminie Lubrza o pomoc finansową z budżetu 

województwa na realizację zadań sołectw w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 

Opolskie 2020-2022. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 

302), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej (druk nr 303) 

 Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Poinformowała, że 

wnioskiem Gminy Prudnik o dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 

objęte zostaną zadania realizowane w czterech sołectwach (Niemysłowice, Rudziczka, Łąka 

Prudnicka, Wierzbiec). Środki w wysokości 4 tys. zł. pozwolą na ubieganie się Gminie Prudnik 

o pomoc finansową z budżetu województwa na realizację zadań sołectw w ramach projektu 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 2020-2022. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk  

nr 303), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

(druk nr 304) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu 

planowanych do otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 807.959,50 zł. 

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł. Rozdziale 60014 (dochody 

z rozliczenia projektu UE). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 184.248 zł. w Rozdziale 

60004 (wpływ dochodów z rozliczenia transportu zbiorowego), o kwotę 43.641 zł. w Rozdziale 

75095 (dochody z rozliczenia projektu UE), o kwotę 205.516 zł. w Rozdziale 75622 (dochody 

z podatku dochodowego od osób fizycznych), o kwotę 206.554,50 zł. w Rozdziale 

75095 (dofinansowanie w projekcie „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu 

prudnickiego” -wydłużenie realizacji projektu oraz dochody z rozliczenia projektu UE "Technika bez 

granic",  kwotę 8.000 zł. w Rozdziale 85333 (środki z Funduszu Pracy na obsługę Covid-19 w PUP). 

W związku z uzyskaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 r. zmniejszono odpowiednio 

część oświatową subwencji w Rozdziale 75801 o kwotę 266.932 zł. Po stronie planu wydatków 

majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 80195 o kwotę 322.188 zł. (zwiększenie wydatków 

projektu „Technika bez granic”); w Rozdziale 85295 o kwotę 60.000 zł. (zwiększenie wydatków 

projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III edycja). Zwiększono plan wydatków bieżących, 

związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: w Rozdziale 60004 o kwotę 180.000 zł. na 

wydatki bieżące (publiczny transport zbiorowy); w Rozdziale 75095 o kwotę 51.345 zł. (zwiększono 

o niewykorzystane środki z 2020 r., dot. projektu ze środków UE „Współpraca międzysektorowa na 

pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”); w Rozdziale 80117 o kwotę 2.530 zł. 

(dotacja na praktyki zawodowe); w Rozdziale 80195 o kwotę 238.687,96 zł. (zwiększono wydatki dot. 

projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”- II edycja oraz 

projektu "Technika bez granic"); w Rozdziale 85295 o kwotę 35.624 zł. (zwiększono 

o niewykorzystane środki z 2020 r. dot. projektu „Razem pomagamy seniorom”); w Rozdziale 85333 

o kwotę 8.000 zł. (wydatki na wynagrodzenie w PUP związane z obsługą Covid); w Rozdziale 90095 

o kwotę 1.000 zł. ("Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"). Po stronie 

planu wydatków majątkowych dokonano  zmniejszenia: w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000 zł. 

(przesunięcie dotacji na wydatki bieżące "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 

2020-2022"). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia: (przesunięcie na 

wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach oraz zmniejszenie wydatków w 2021 r. po 

obniżeniu subwencji oświatowej): w Rozdziale 75020 o kwotę 40.000 zł.; w Rozdziale 80102 o kwotę 

100.000 zł.; w Rozdziale 80105 o kwotę 50.000 zł.; w Rozdziale 80117 o kwotę 119.462 zł.; 

w Rozdziale 85295 o kwotę 20.000 zł. (przesunięcie w projekcie „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie 
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rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III 

edycja). Zwiększa się przychody budżetu §906 o kwotę 27.885,46 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).  

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

(druk nr 304) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu 

planowanych do otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 807.959,50 zł. 

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł. Rozdziale 60014 (dochody 

z rozliczenia projektu UE). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 184.248 zł. w Rozdziale 

60004 (wpływ dochodów z rozliczenia transportu zbiorowego), o kwotę 43.641 zł. w Rozdziale 

75095 (dochody z rozliczenia projektu UE), o kwotę 205.516 zł. w Rozdziale 75622 (dochody 

z podatku dochodowego od osób fizycznych), o kwotę 206.554,50 zł. w Rozdziale 

75095 (dofinansowanie w projekcie „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu 

prudnickiego” -wydłużenie realizacji projektu oraz dochody z rozliczenia projektu UE "Technika bez 

granic",  kwotę 8.000 zł. w Rozdziale 85333 (środki z Funduszu Pracy na obsługę Covid-19 w PUP). 

W związku z uzyskaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 r. zmniejszono odpowiednio 

część oświatową subwencji w Rozdziale 75801 o kwotę 266.932 zł. Po stronie planu wydatków 

majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 80195 o kwotę 322.188 zł. (zwiększenie wydatków 

projektu „Technika bez granic”); w Rozdziale 85295 o kwotę 60.000 zł. (zwiększenie wydatków 

projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III edycja). Zwiększono plan wydatków bieżących, 

związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: w Rozdziale 60004 o kwotę 180.000 zł. na 

wydatki bieżące (publiczny transport zbiorowy); w Rozdziale 75095 o kwotę 51.345 zł. (zwiększono 

o niewykorzystane środki z 2020 r., dot. projektu ze środków UE „Współpraca międzysektorowa na 

pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”); w Rozdziale 80117 o kwotę 2.530 zł. 

(dotacja na praktyki zawodowe); w Rozdziale 80195 o kwotę 238.687,96 zł. (zwiększono wydatki dot. 

projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”- II edycja oraz 

projektu "Technika bez granic"); w Rozdziale 85295 o kwotę 35.624 zł. (zwiększono 

o niewykorzystane środki z 2020 r. dot. projektu „Razem pomagamy seniorom”); w Rozdziale 85333 

o kwotę 8.000 zł. (wydatki na wynagrodzenie w PUP związane z obsługą Covid); w Rozdziale 90095 

o kwotę 1.000 zł. ("Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"). Po stronie 

planu wydatków majątkowych dokonano  zmniejszenia: w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000 zł. 

(przesunięcie dotacji na wydatki bieżące "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 

2020-2022"). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia: (przesunięcie na 
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wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach oraz zmniejszenie wydatków w 2021 r. po 

obniżeniu subwencji oświatowej): w Rozdziale 75020 o kwotę 40.000 zł.; w Rozdziale 80102 o kwotę 

100.000 zł.; w Rozdziale 80105 o kwotę 50.000 zł.; w Rozdziale 80117 o kwotę 119.462 zł.; 

w Rozdziale 85295 o kwotę 20.000 zł. (przesunięcie w projekcie „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III 

edycja). Zwiększa się przychody budżetu §906 o kwotę 27.885,46 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 2021 r. (druk nr 304), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 305) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała,  

że 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 zmniejszono zadanie w poz.1.1.1.3 

„Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej-III edycja” do realizacji w latach 2020 - 2023 o kwotę ogółem 20.000 zł., 

w tym na 2021 r. o kwotę 20.000 zł. Wprowadzono w rubryce - wykonanie za 2020 r. - dane 

wynikające ze sprawozdań budżetowych. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących 

i majątkowych w 2021 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody 

budżetu w 2021 r. o kwotę ogółem 27.885,46 zł., w tym: 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 

27.885,46 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 305), 

który przyjęto 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego 

za rok 2020. 
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Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020. 

Poinformował, że w dniu 19 stycznia 2019 r. przeprowadzona została analiza wydatków poniesionych 

w poprzednim roku kalendarzowym na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości 

średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota bazowa zgodnie z ustawą 

budżetową za 2020 r. wynosiła od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – 3.337,55 zł i tyle 

wyniosło średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty za dany okres. Od 1 września 2020 r. do  

31 grudnia 2020 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosiło 3.537,80 zł. Różnica 

pomiędzy średnim wynagrodzeniem jednego nauczyciela dla poszczególnych stopni awansu 

zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Prudnicki a wymagana średnia w roku 2020 wynosiła : nauczyciel stażysta – 100 % -  

śr. roczna wynikająca z przepisów 3.404,30 zł jest śr. uzyskana 3.428,67 zł, nadwyżka 24,37 zł; 

nauczyciel kontraktowy – 111 % - śr. roczna wynikająca z przepisów 3.778,77 zł jest śr. uzyskana 

4.332,46 zł, nadwyżka 553,69 zł; nauczyciel mianowany- 144 % - śr. roczna wynikająca z przepisów 

4.902,19 zł jest śr. uzyskana 5.333,88 zł, nadwyżka 432,69 zł; nauczyciel dyplomowany – 184 % -  

śr. roczna wynikająca z przepisów 6.263,91 zł jest śr. uzyskana 6.402,06 zł, nadwyżka 138,15 zł.  

W 2020 r. nauczyciele szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Prudnicki na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnęli w roku podlegającym analizie 

wymaganą wysokość średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie  

z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego za rok 2020, które przyjęto 

„jednogłośnie” 8 głosami „za”. 

10. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za 2020 r. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za 2020 r. 

Poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako Organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej z mocy z art. 76 ust. 1 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej przedstawia Staroście oraz Radzie Powiatu sprawozdanie z całorocznych efektów pracy. 

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: prowadzenie naboru 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka; kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji 
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rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków  

i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; organizowanie szkoleń dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej; zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym  

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia 

funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw 

ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora  

i wychowawcy w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego; zapewnianie rodzinom 

zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich 

kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych itp. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Prudnickiego umieszczonych było 133 dzieci, w tym 97 dzieci pochodziło z Powiatu Prudnickiego,  

a 36 dzieci pochodziło z innych powiatów. 11 dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego przebywa na 

terenie innych powiatów w Polsce, zatem wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 108 dzieci z Powiatu 

Prudnickiego było umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za rok 2020, które przyjęto „jednogłośnie” 

8 głosami „za”. 

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Ewelina Langfort. W posiedzeniu bierze udział 7 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w roku 2020. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 

2020”. Poinformowała, że realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018- 

2020 odbywa się w sposób ciągły. W miarę możliwości podejmowane są działania w celu realizacji 

wszystkich uwzględnionych w programie celów. W roku 2020 realizacja Programu była utrudniona  

z powodu epidemii Covid-19, która sprawiła, że dostęp do rodzin zastępczych i umieszczonych w nich 

dzieci w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 był ograniczony. Monitoringi 

rodzin oraz posiedzenia oceniające sytuację dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej odbywały się 

w dużej mierze na podstawie rozmów telefonicznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z opiekunami zastępczymi, a opinie o zasadności 

kontynuowania pobytu w pieczy zastępczej były wydawane po konsultacji z psychologiem  
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i kierownikiem PCPR. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zaangażował się w zapewnienie 

sprzętu rodzinom zastępczym do nauki zdalnej. W ramach programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”. Wsparciem objęto 1 placówkę opiekuńczo- 

wychowawczą, 1 rodzinny dom dziecka, 34 rodziny zastępcze niezawodowe, 50 rodzin zastępczych 

spokrewnionych i 3 rodziny zastępcze zawodowe. Pomoc otrzymały w rodzinnej pieczy zastępczej 

133 osoby dorosłe i 139 dzieci. Rodziny otrzymały jednorazowe maseczki, rękawiczki, płyny do 

dezynfekcji rąk i powierzchni oraz sprzęt komputerowy tj. laptopy, drukarki i słuchawki. Rok 2020 

pozwolił na rozszerzenie oferty proponowanych form wspierania rodzin zastępczych w wypełnianiu 

ich funkcji poprzez rozpoczęcie realizacji zadań w ramach projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie piezy zastępczej 

– III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 ,,Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Realizowano usługi 

psychologiczne, fizjoterapeutyczne, logopedyczne i kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej dając wsparcie opiekunom zastępczym i ukierunkowując ich 

wsparcie i opiekę nad dziećmi. Została utworzona 1 rodzina zastępcza zawodowa, co jest zgodne  

z wynikającym z Programu limitem. Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji 3 letniego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 i  w związku z tym z końcem roku przystąpiono do 

opracowania Programu na lata 2021-2023. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie  

z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020, które przyjęto 

,,jednogłośnie” 7 głosami „za”. 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017 – 2023. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023”. Przedstawiła cele w zakresie 

rehabilitacji społecznej: likwidacja barier architektonicznych; aktywność osób niepełnosprawnych 

poprzez sport, kulturę, turystykę i rehabilitację; kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie 

aktywności społecznej; opieka medyczna; opieka psychologiczno-pedagogiczna; kształcenie 

integracyjne, nauczanie indywidualne; działalność powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności; interwencja kryzysowa; pomoc osobom niepełnosprawnym; integracja 

społeczna osób niepełnosprawnych; działania służb i inspekcji; współpraca transgraniczna. Do działań 

w zakresie rehabilitacji zawodowej zaliczają się: wykonywanie zadań w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne. Poinformowała, że pandemia Covid-19 i związane z nią obostrzenia sprawiły,  
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że wiele zaplanowanych na 2020 rok zadań nie zostało zrealizowanych lub ich realizacja została  

w znacznym stopniu zakłócona. Niemniej jednak potrzeby osób z niepełnosprawnościami są coraz 

bardziej zauważalne przez władze samorządowe i mieszkańców Powiatu. W miarę możliwości,  

w obowiązującym reżimie sanitarnym odbywają się spotkania organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, podczas których poruszane jest całe spektrum tematów związanych z sytuacją 

osób niepełnosprawnych oraz działań na ich rzecz. Partnerzy Powiatowego Programu Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a więc władze samorządowe, placówki oświatowe, instytucje 

samorządowe, organizacje i stowarzyszenia, służby mundurowe wypełniają zadania w nim zawarte. 

Działania wspomagające osoby niepełnosprawne są dostosowywane do charakteru placówki  

i uwzględniają jej specyfikację. Jednakże nadal są obszary, w których wynikające z Programu 

działania nie były realizowane z różnych powodów, w tym pandemii w 2020 r. Rośnie świadomość 

społeczna dotycząca niepełnosprawności, a rozwiązywanie problemów, które napotykają te osoby  

w codziennym życiu, stają się integralną częścią planów działania placówek w regionie. Głównymi 

źródłami finansowania realizowanych w 2020 r. działań były środki z budżetu Państwa, w tym  

z ,,Funduszu Solidarnościowego”, środki PFRON, środki z budżetu Powiatu oraz środki pochodzące 

ze składek członkowskich organizacji pozarządowych.  

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie  

z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Prudnickim na lata 2017 – 2023, które przyjęto ,,jednogłośnie” 7 głosami „za”. 

13. Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Nieruchomościami w roku 2020. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania 

z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w roku 2020, 

które przyjęto ,,jednogłośnie” 7 głosami „za”. 

14. Informacja o planach funkcjonowania placówek oświatowych. 

Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił informację  

o planach funkcjonowania placówek oświatowych. Poinformował, że w roku szkolnym 2020/2021 

Powiat Prudnicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku; Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku; Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku; Zespołu Szkół w Głogówku; Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Prudniku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w których 

znajduje się 1530 uczniów w szkołach + 10 wychowanków upośledzonych głęboko  

+ 13 wychowanków w przedszkolu, co daje 1553 uczniów (w stosunku do poprzedniego roku ubyło 

37 uczniów). W roku szkolnym 2021/2022 do szkół prowadzonych przez Powiat Prudnicki powinno 

trafić blisko 30 uczniów szkół podstawowych więcej niż w roku poprzednim tj. 473. Ta liczba 
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uczniów spowoduje powstanie dodatkowego 1 oddziału klas pierwszych w placówkach oświatowych. 

Uwzględniając czynnik migracyjny na poziomie ok 20 % należy przyjąć, że łączny nabór powinien 

kształtować się na poziomie 14-15 oddziałów. O liczbie utworzonych oddziałów klas pierwszych  

w poszczególnych szkołach będzie decydował dokonany przez szkoły nabór. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy doszło już do porozumienia z Gminą Prudnik dot. 

przekazania budynku na Podgórnej 5, a jeśli doszło to na jakich warunkach. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie ma jeszcze żadnych porozumień ani uzgodnień 

w tej sprawie. 

Pan Ryszard Kwiatkowski -  zapytał, czy wiadomo przynajmniej w jakim terminie dojdzie do 

porozumienia z Gminą Prudnik. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że muszą doprowadzić do takiego stanu prawnego, 

który pozwoli przekazać ten obiekt. Dopóki nie będą załatwione kwestie związane z przekształcaniem 

placówek, które tam funkcjonują, to nie mogą ruszyć z tematem. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jak wygląda sprawa budynku gimnazjum przy ul. Armii Krajowej, 

ponieważ była mowa o tym, że Powiat może go przejąć, czy jest to aktualne. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że są wstępne ustalenia, które mówią,  że w zamian 

za przekazanie obiektu na Podgórnej 5, Pan Burmistrz zaproponował przekazanie budynku po byłym 

gimnazjum. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, co Radni mają rozumieć przez wstępne ustalenia.  Czy są prowadzone 

rozmowy. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że rozmowy były prowadzone i wstępnie jest 

uzgodnione, iż obiekt ma być rekompensatą za przekazanie budynku przy ul. Podgórnej 5. Wartość 

obu obiektów jest porównywalna. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy Powiat czeka na Gminę, czy odwrotnie. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że Gmina czeka na Powiat, a dokładnie na ostateczne 

ustalenia ze strony Kuratora, co jest kwestią kluczową.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jakie Zarząd ma propozycje, jeżeli chodzi o budynek na ul. Armii 

Krajowej. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że na pewno będą z Radnymi konsultowane 

propozycje, jeżeli dojdzie do jakiś ustaleń, ale na pewno budynek nie zostanie przeznaczony na szkołę. 
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Pan Dariusz Kolbek – należałoby wcześniej zastanowić się, na co go przeznaczyć. Budynek jest 

ogromny, żeby nie było tak, że pomieszczenia będą stały i się marnowały, tak jak na Jagiellońskiej, 

gdzie są pomieszczenia puste, a nie ma kogo tam obsadzić.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że Zarząd wypracuje koncepcję i będzie ona  

z Radnymi konsultowana. Na pewno będą chcieli również poznać propozycje Radnych na 

zagospodarowanie budynku. Zobaczą, jakie będą możliwości, ponieważ co chwilę pojawiają się 

ciekawe propozycje rządowe tj. dofinansowania różnych działań, będących zadaniami powiatu. Może 

się okazać, że dobry program rządowy pozwoli na pozyskanie środków i skierowanie działań w jakimś 

kierunku. 

Pan Dariusz Kolbek – zaproponował utworzenie Domu Dziennego Pobytu. Zapytał, czy jest możliwe 

aby taki stworzyć. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że jest taka możliwość. Dodał, że na pewno będzie 

sporo propozycji dotyczących zakresu pomocy społecznej, ponieważ potrzeby są bardzo duże. Na 

pewno powrócą do tematu, gdy zostaną załatwione kwestie związane z przekształceniem placówek. 

Pani Magdalena Sobczak – zauważyła, że w informacji jest napisane, że będzie 7 specjalności 

oddziałów Technikum, w ZSR w Prudniku będą 3 oddziały, zapytała czy specjalności będą łączone  

i ile planuje się oddziałów w Technikum nr 1 przy ul. Podgórnej. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że na końcu informacji jest zapis ,,ilość oddziałów otwartych 

w poszczególnych placówkach będzie zależała od naboru”. 

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy nie zostanie ograniczona ilość oddziałów, nawet jeżeli będzie 

więcej uczniów. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że pod warunkiem, że spełnione zostanie kryterium 

liczebności oddziałów. Oddział tworzony w Technikum powinien mieć minimum 28-30 uczniów, aby 

był rentowny, biorąc pod uwagę, że w trakcie trwania edukacji może uczniów ubyć, więc otwieranie 

mniejszych oddziałów się nie opłaca. Zakładają, na podstawie absolwentów klas ósmych w Powiecie 

Prudnickim, że będą w stanie utworzyć 14-15 oddziałów. 

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy specjalności będą łączone w oddziale.  

 Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że z tego co wykazuje praktyka w ostatnich latach, tworzenie 

oddziałów jednozawodowych jest praktycznie niemożliwe. Dopuszczają możliwość tworzenia klas 

dwuzawodowych, ale na pewno nie trzyzawodowych, ponieważ takie klasy są bardzo kosztowne.  

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie informację  

o planach funkcjonowania placówek oświatowych, którą przyjęto ,,jednogłośnie” 7 głosami ,,za”. 
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Ad. 6 Sprawy różne, Wolne Wnioski i Zapytania. 

Pan Józef Meleszko – w Szybowicach prowadzone są prace związane z budową kanalizacji  

i kończy się pierwszy etap. Część asfaltu nie została utwardzona tak jak należy. Tam gdzie były 

większe wykopy utworzyły się duże dziury, które stwarzają zagrożenie dla kierowców. Poprosił,  

aby zwrócić uwagę wykonawcy, żeby uzupełnił tłuczniem lub frezowiną istniejące dużej wielkości  

i głębokości dziury w części drogi na której były prowadzone prace. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że sprawa zostanie przekazana do Wydziału 

Inżynierii, który będzie interweniował w tej sprawie. 

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

…………………………. ……………………………… 

Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska Joanna Korzeniowska 

 


