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Protokół Nr 30/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 29 czerwca 2021 r. 

 

Obecność członków Komisji według list obecności stanowi załącznik do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska, 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku – Pani Grażyna Klimko, 

- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – Pani Jolanta Barska. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. 

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. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja w głosowaniu jawnym ,,jednogłośnie” przyjęła porządek posiedzenia bez uwag. 

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia Komisji. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzył i prowadził – Pan Kazimierz Bodaszewski, Przewodniczący Komisji, 

który powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu.  

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski stwierdził, że w posiedzeniu bierze 

udział 4 Członków Komisji, co oznacza że jest wymagane quorum. 
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Bodaszewski poinformował, że do rozpoczęcia 

posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. W wyniku 

głosowania, protokół Nr 29/2021 z dnia 24 maja 2021 r., przyjęty został 4 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

Pani Grażyna Klimko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przedstawiła 

informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Poinformowała, że w  2020 r. liczba mieszkańców 

wynosiła 54 765 osób, z czego 60,6 % stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach 

dostrzegalny był stopniowy spadek liczby ludności w tej grupie. W ostatnich latach na terenie powiatu 

następował wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych. W 2020 r. sytuacja stała się jednak bardzo 

dynamiczna ze względu na wystąpienie pandemii. W okresie ostatniego roku widoczny był wzrost 

stopy bezrobocia na terenie powiatu. Na koniec grudnia 2019 r. wynosiła ona 8,9 %, a w 2020 r.  

9,9 %. W maju 2021 r. stopa bezrobocia spadła w powiecie o 0,9 % i wynosiła 9,0 %. Na koniec maja 

2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku zarejestrowanych było 1520 osób bezrobotnych,  

z czego 54 % stanowiły kobiety. Osoby bezrobotne do 30 roku życia stanowią 24,1 % ogółu 

bezrobotnych. Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 56,8 % ogółu bezrobotnych. Osoby  

z orzeczeniem o niepełnosprawności stanowią ponad 7 % ogółu bezrobotnych. Na koniec maja 2021 r. 

udzielono finansowego wsparcia dla 314 osób bezrobotnych, w ramach dwóch projektów unijnych  

tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, a także algorytmu Funduszu Pracy. W wyniku podjętych działań powstało  

27 nowych podmiotów gospodarczych oraz utworzono 120 miejsc pracy. Zatrudnienie podjęło  

628 osób bezrobotnych. W okresie sprawozdawczym 908 osób zarejestrowało się w urzędzie  

a 1064 osoby zostały wyrejestrowane z ewidencji osób bezrobotnych , w tym 628 osób z tyt. podjęcia 

pracy, 132 osoby z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy. W ramach pośrednictwa pracy do 

końca maja 2021 r. PUP pozyskał 354 oferty pracy na 875 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej, zorganizował 9 giełd pracy, w których uczestniczyło 151 osób bezrobotnych. Doradcy 

zawodowi przeprowadzili 132 porady indywidualne z osobami bezrobotnymi. Przez 9 miesięcy  

2020 r. oraz do 30 czerwca 2021 r. urząd realizuje dodatkowe zadania związane z wypłatą środków 

przeznaczonych dla pracodawców, przedsiębiorstw zatrudniających w ramach przeciwdziałania 

skutkom COVID-19. Zgodnie z zapisami tzw. ,,Tarczy antykryzysowej” urzędy pracy zostały 

odpowiedzialne za obsługę kolejnych rodzajów wsparcia. Od kwietnia 2020 roku do chwili obecnej 

tut. urząd wypłacił już 20 028 263,92 zł. Pierwsze półrocze 2021 r. minęło pod znakiem pandemii, 
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obostrzeń w zakresie kontaktu i ogólnych ograniczeń dla osób funkcjonujących na rynku pracy. 

Pomimo tego w bieżącym roku złożone zostaną dwa wnioski o dodatkowe środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Szacunkowa wartość projektów to  

ok. 1,8 mln. zł. Oferowane formy wsparcia dla beneficjentów do 30 roku życia to: staże, szkolenia, 

prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, środki na uruchomienie działalności gospodarczej oraz 

refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Projekty będą realizowane w 2022 r. 

i 2023 r. 

Pan Joachim Kosz – zwrócił uwagę, że z tarczy antykryzysowej wypłacono ponad 20 mln. zł. Zapytał, 

czy wykaz firm, które otrzymały wsparcie jest tajny, czy można uzyskać informację na ten temat. 

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że można to sprawdzić na wykazie pomocy de minimis, 

informacja jest ogólnodostępna. System PUP się rozwinął, ponieważ mają już połączenie z ZUS-em, 

urzędem skarbowym i strażą graniczną i mogą wszystko na bieżąco sprawdzać. Jeżeli pracodawca 

składa wniosek, to mogą od razu sprawdzić, czy np. nie jest na liście dłużników. Ministerstwo 

opracowało program dot. wyłudzeń środków covidowych. W tut. urzędzie również wystąpiły trzy 

takie wyłudzenia, które zostały zgłoszone do Prokuratury.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie informację 

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, które przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

 2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (druk  

nr 350) 

 Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Poinformowała, że zgodnie z   art. 6  ust. 4  pkt 2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej jest m.in. opracowanie 

i realizacja programów oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Stosownie do art. 6  ust. 5  cyt. ustawy, środki na realizację tego zadania zapewnia budżet 

państwa. Koszt realizacji zadania wynosi 26 306,70 zł. Realizacja zadania nie wymaga środków 

własnych powiatu. 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 
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Prudnicki Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (druk  

nr 350), który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

(druk nr 349) 

 Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Poinformowała, że zgodnie z   art. 6  ust. 4  pkt 2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej jest m.in. opracowanie 

i realizacja programów oddziaływań Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Stosownie do art. 6  ust. 5  cyt. ustawy, środki na realizację tego zadania zapewnia budżet 

państwa. Koszt realizacji zadania wynosi 20 905,80 zł. Udział w programie nie wymaga angażowania 

środków własnych powiatu. 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

(druk nr 349), który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki projektu pn. ,,Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego 

,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie" edycja 2021 r. (druk nr 351) 

 Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki projektu pn. ,,Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego 

,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie" edycja 2021 r. Poinformowała, że zgodnie z art.20 ust 3 ustawy o pomocy społecznej do 

zadań Powiatu należy realizacja zadań wynikająca z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. Celem programu będzie poprawa dostępności i jakości oferowanego 

wsparcia dla dorosłych osób jak i dzieci które żyją w środowisku przemocy. W ramach projektu 

realizowane będą zadania: grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej; poradnictwo 

rodzinne dla osób, które wyrokiem sądu zobowiązane są do podjęcia psychodedukacji; wsparcie 

trenera rodziny dla rodzin dysfunkcyjnych; poradnictwo socjalne; akademia aktywnego rodzica dla 
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rodziców oczekujących dziecka i dzieci do lat 3; poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych  

i dzieci doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą; świetlica socjoterapeutyczna – 1 raz 

w tygodniu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 

kwota dotacji 64 600 zł., udział środków własnych 16 450 zł., w ramach wynagrodzenia pracownika 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Łączna wartość realizowanego zadania 81 050 zł. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy świetlica będzie prowadzona w PCPR w Prudniku. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki projektu  

pn. ,,Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 

edycja 2021 r. (druk nr 351), który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

  Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

poinformowała, że przygotowała również projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Dotychczasowa odpłatność zakładała podział 

opłat za eksploatację mieszkania na ilość miejsc w mieszkaniu (3), bez względu na liczbę osób 

aktualnie zamieszkujących mieszkanie chronione, natomiast zaproponowana zmiana zakłada podział 

opłat na ilość osób rzeczywiście zamieszkujących w mieszkaniu chronionym w danym okresie 

rozliczeniowym. Zmiana ta pozwoli na sprawiedliwy podział opłat między osobami, które 

rzeczywiście eksploatują mieszkanie. Po przyjęciu projektu uchwały przez Zarząd Powiatu, zostanie 

on skierowany na sesję. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, kto może funkcjonować w mieszkaniu chronionym. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w mieszkaniu chronionym może funkcjonować osoba  

z Powiatu Prudnickiego, która opuszcza piecze zastępczą rodzinną lub instytucjonalną. Taka osoba 

powinna się nadal kształcić albo pracować i ma możliwość mieszkania w mieszkaniu chronionym 

przez 2 lata.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, dlaczego powiat planuje pokryć tylko koszty mediów. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że mieszkania zostały utworzone w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego ,,Bliżej rodziny i dziecka (…)” który zakłada,  

że projekt ma być realizowany w taki sposób, aby wspomóc osoby w wejściu w dorosłe życiu. Zasady 

funkcjonowania mieszkań chronionych są również regulowane rozporządzeniem, więc nie mogą  

w tym zakresie nic więcej zrobić i muszą zastosować się do zasad programu przez okres jego realizacji 
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tj. 3 lata. Po tym okresie powiat będzie mógł przeznaczyć środki dla innych osób np. dla osób 

niepełnosprawnych, lub utworzyć mieszkania wspierające. Okazuje się, że nie ma dużego 

zainteresowania wśród osób opuszczających pieczę zastępczą. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, jak wygląda sytuacja w innych powiatach. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że wszystkie powiaty w ramach projektu utworzyły mieszkania 

chronione, ponieważ było bardzo korzystne dofinansowanie w wysokości 85 %. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy odpłatność jest taka sama wszędzie. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak. Odpłatność jest tylko za media, ponieważ nie mogą 

pobierać odpłatności czynszowych za mieszkanie, które powstało ze środków unijnych.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy tylko dwie osoby wyraziły chęć zamieszkania w mieszkaniu 

chronionym. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w mieszkaniu od czasu utworzenia mieszkały cztery osoby, 

ale np. jedna osoba wyjechała do Zabrza i taki waśnie ma być cel takiego mieszkania, że ma być tylko 

na jakiś czas.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, ile osób na samym początku wyraziło chęć zamieszkania. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w ubiegłym roku przed wakacjami cztery osoby z Domu 

Dziecka z Głogówka chciały zamieszkać w mieszkaniu lecz później zmieniły plany, jednak obawiała 

się, ponieważ nie było tylu miejsc, były tylko dwa. Z w/w osób nie przyszła żadna osoba. Zamieszkała 

dziewczynka, która uczęszcza do szkoły i skończyła 18 lat. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Śladami Mistrzów 

Pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 344) 

 Pani Ewelina Burtan, pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Śladami Mistrzów Pogranicza" 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Poinformowała, że w miesiącu 

lutym 2021 roku w ramach naboru Wniosków z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Śladami Mistrzów Pogranicza”. Projekt spełnił 

wymagane kryteria oceny i na podstawie rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, 

decyzją Euroregionalnego  Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków Programu 

Współpracy Terytorialnej INTERREG V - A Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest 
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przybliżenie historii kolarstwa wśród mieszkańców pogranicza. Ziemia Prudnicka oraz Krnovska 

posiadają bogatą historię uczestnictwa w rywalizacji sportowej w dyscyplinie kolarstwa. Wydana 

w ramach projektu publikacja wypełni lukę w literaturze sportowej pogranicza, usystematyzuje 

powszechnie dostępne informacje o sylwetkach kolarzy zarówno z Polski jak i Czech, którzy odnieśli 

krajowe i międzynarodowe sukcesy. Ponadto projekt umożliwi pogłębienie współpracy pomiędzy 

instytucjami, społecznościami sportowymi na pograniczu oraz mieszkańców pogranicza. Projekt 

zmierza do rozbudzenia poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej wśród mieszkańców po obu 

stronach granicy. Całkowita wartość projektu: 23.460,00 €, dofinansowanie z EFRR: 19.941,00 €, 

dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.173,00 €, Wkład własny Powiatu Prudnickiego: 2.346,00 €. 

Zakładany termin realizacji projektu: do 31.05.2022 r. 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Śladami Mistrzów Pogranicza" 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 344), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most 

Sportowej Współpracy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk  

nr 345) 

 Pani Ewelina Burtan, pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most 

Sportowej Współpracy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. 

Poinformował, że w miesiącu lutym 2021 roku w ramach naboru Wniosków z Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Polsko - 

Czeski Most Sportowej Współpracy”. Projekt spełnił wymagane kryteria oceny i na podstawie 

rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego  Komitetu 

Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - 

A Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest utrwalenie wspólnego dziedzictwa sportowego 

pogranicza poprzez organizację Polsko - Czeskiej Gali Sportu, uhonorowanie wybitnych sportowców, 

działaczy, trenerów, przedstawicieli instytucji i społeczności z obu stron granicy, którzy przyczynili 

się do rozwoju sportu na pograniczu. Ukazanie wydarzeń, życiorysów wybitnych sportowców oraz 

popularyzacja sportu wśród młodego pokolenia. Projekt zakłada także wydanie dwujęzycznej 

publikacji. Całkowita wartość projektu: 23.485,00 €, dofinansowanie z EFRR: 19.962,25 €, 
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Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.174,25€, wkład własny Powiatu Prudnickiego: 2.348,50 €. 

Zakładany termin realizacji projektu: do 31.05.2022 r. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy lista osób biorących udział tj. kolarzy, piłkarzy itd., jest już 

zamknięta.  

Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że nie. 

Pan Józef Meleszko – zapytał dlatego, że na terenie powiatu są Mistrzowie Polski w sporcie 

pożarniczym. 

Pani Ewelina Burtan – powiedziała, że może to być jakaś inicjatywa na przyszłość. W książce 

odnajdziemy m. in. historię drużyny motocyklowej, brydżowej, pływackiej oraz piłki ręcznej. Ponadto 

biografie, wywiady, wspomnienia, anegdoty dotyczące działalności klubów sportowych z Polski  

i Czech. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most Sportowej Współpracy" 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 345), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan  

i Krnovian" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 346) 

 Pani Ewelina Burtan, pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan  

i Krnovian" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Poinformowała,  

że w miesiącu lutym 2021 roku w ramach naboru Wniosków z Funduszu Mikroprojektów 

w Euroregionie Pradziad złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Kresowe Sagi Prudniczan 

i Krnovian”. Projekt spełnił wymagane kryteria oceny i na podstawie rekomendacji udzielonej przez 

Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego  Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie 

ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - A Republika Czeska – Polska. 

Projekt ten jest kierowany do mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego zainteresowanych historią 

najnowszą, którzy dzięki zapoznaniu się z publikacją wydaną w ramach projektu poznają dzieje 

swojego regionu, historię przodków przymusowo wykorzenionych z ojczyzny. Dziedzictwo Kresów, 

przeszłość i teraźniejszość jest ważne zwłaszcza dla młodego pokolenia, dla którego opisane 

wydarzenia są już dość odległe. Publikacja wydana w ramach przedmiotowego projektu dedykowana 
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będzie szerokiej czeskiej i polskiej publiczności, z akcentem na grupę historyków, archiwistów, 

muzealistów itp. Całkowita wartość projektu: 23.520,00 €, dofinansowanie z EFRR: 19.992,00 €, 

dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.176,00 €. Wkład własny Powiatu Prudnickiego: 2.352,00 €. 

Zakładany termin realizacji projektu: do 31.05.2022 r. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy do tego tematu będzie mógł dorzucić swoje opracowania 

wschodnie. 

Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że tak. W ramach projektu zostanie zorganizowany Polsko – 

Czeski konkurs literacki i mieszkańcy ziemi prudnickiej i krnovskiej będą mogli zostać 

współautorami. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie indywidualnych prac na 

podstawie wspomnień, zapisów, życiorysów, biografii osób żyjących lub nie żyjących.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że ma już przygotowane opracowanie. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że opracowanie Pana Kwiatkowskiego jest zbyt 

obszerne. 

Pani Ewelina Burtan – powiedziała, że już książka Pana Kaszy była tak obszerna, że drukowana była 

na granicy możliwości objętości, jeżeli chodzi o jeden tom. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że zawsze można wydać dwa lub trzy tomy. Pamięta, że było takie 

opracowanie, opracowane przez Pana Starostę. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że wszystko zależy od tego, jaki jest projekt i jakie są środki na 

jego realizację.  

Pan Józef Meleszko – powiedział, że jeżeli są konkretne wartości przekazywane w książce to można 

środki pozyskać.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że to nie zawsze tak jest, ponieważ również tworzył 

publikację o sporcie Racławickim i miał prawie 500 stron formatu A4, a wydano tylko 300 stron 

formatu B4, ponieważ taki był projekt.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian"  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 346), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 
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 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Transgraniczna współpraca 

Seniorów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 347) 

 Pani Ewelina Burtan, pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Transgraniczna współpraca 

Seniorów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Poinformowała,  

że w miesiącu lutym 2021 roku w ramach naboru Wniosków z Funduszu Mikroprojektów 

w Euroregionie Pradziad złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Transgraniczna współpraca 

Seniorów”. Projekt spełnił wymagane kryteria oceny i na podstawie rekomendacji udzielonej przez 

Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie ze 

środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - A Republika Czeska – Polska. Celem 

projektu jest trwała współpraca placówek pomocy społecznej DPS Prudnik, CSS Jesennik oraz Służb 

Socjalnych miasta Sternberk, zajmujących się osobami starzejącymi się na pograniczu, wymiana 

doświadczeń kadry terapeutycznej, lepsze poznanie się pensjonariuszy z Polski i Czech oraz 

wprowadzenie nowych - innowacyjnych zajęć terapeutycznych. W ramach projektu planuję się 

utworzenie odpowiedniej bazy materialnej poprzez zakup wyposażenia do przeprowadzenia 

warsztatów garncarskich wraz z tworzeniem i wypalaniem ceramiki oraz zakup stołu multimedialnego 

do gier i zabaw na zawody dla pensjonariuszy, który będzie służył mieszkańcom oraz zaproszonym 

partnerom przez cały rok. Pozwoli to na wprowadzenie nowych form terapeutycznych prowadzące do 

poprawy warunków ich życia. Całkowita wartość projektu: 22.977,60 €, dofinansowanie 

z EFRR: 19.530,96 €, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.148,88 €, wkład własny Powiatu 

Prudnickiego: 2.297,76 €. Zakładany termin realizacji projektu: od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy projekt dotyczy dwóch DPS-ów, czy tylko DPS  

w Prudniku. 

Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że tylko DPS w Prudniku, ponieważ to oni złożyli projekt. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że jeżeli chodzi o DPS w Racławicach Śląskich to również 

mogą złożyć projekt, ale mógłby być problem, ponieważ zamieszkują tam specyficzne osoby i nie 

wszystkie mogłyby brać udział w zajęciach. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Transgraniczna współpraca Seniorów”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 347), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 
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 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 348) 

 Pani Ewelina Burtan, pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Poinformowała, że wprowadza się zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Prudniku  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. W związku z niewykorzystaniem środków 

w kwocie 16400,00 zł., (ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w kwocie 400,00 zł., turystyka 

i krajoznawstwo w kwocie 3000,00 zł., działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 

dzieci i młodzieży w kwocie 4000,00 zł., działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 

6000,00 zł., działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 3000,00 zł.)  podczas 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert, niniejsza zmiana podyktowana jest zmniejszeniem środków na 

poszczególnych ww. zadaniach objętych programem i zwiększeniem środków na zadaniu  

dot. wspieraniu i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 16400,00 zł. Powyższa zmiana jest 

podyktowana zapotrzebowaniem środków na tym zadaniu. 

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że konkurs zostanie ogłoszony 30 czerwca br. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy jeden podmiot może otrzymać wszystkie środki. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 348), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Ad. 5 Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r. 

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski przedstawił plan pracy Komisji na  

II półrocze 2021 r.  
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie plan pracy Komisji na II półrocze 2021 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami 

,,za”. 

Cd. Ad. 4 Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

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

(druk nr 352) 

 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 1.274.265,34 zł. 

Zwiększono plan dochodów majątkowych: o kwotę 71.000 zł., w Rozdziale 75020 (dofinansowanie 

z PFRON na utworzenie stanowiska pracy). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 

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

2.906 zł., w Rozdziale 70005 (dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej), 

o kwotę 3.999 zł. w Rozdziale 71012 (wpływy z usług); o kwotę 43.561 zł., w Rozdziale 

75020 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz z rożnych dochodów); o kwotę 10.000 zł., 

w Rozdziale 80120 (wpływy z rożnych dochodów- nagroda „Złota szkoła NBP”); o kwotę 74.542,34 

zł. w Rozdziale 85195 (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- Grant POWER NFZ); 

w Rozdziale 85333 - zwiększono o kwotę 12.765 zł. (środki z Funduszu Pracy na obsługę Covid-19 

w PUP oraz wpływy z różnych opłat-cudzoziemcy). Po stronie planu wydatków majątkowych 

dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę 250.000 zł.:  zakup busa osobowego- 25.000 zł., 

zakup busa (wywrotka) - 35.000 zł., przebudowa drogi powiatowej  nr 1613O relacji Prudnik-Śmicz 

na odcinku od ronda w Prudniku przy ul. Nyskiej  wraz z m. Czyżowice do granicy gm. Prudnik - 

dokumentacja projektowa - 190.000 zł. (RFIL); w Rozdziale 75020 o kwotę 200.000 zł.: 

dofinansowanie z PFRON na utworzenie stanowiska pracy- zakup zamiatarki- 100.000 zł., wykonanie 

instalacji klimatyzacyjnej w budynku SP-etap I-3p. budynku-100.000 zł.; w Rozdziale 90095 o kwotę 

1.000 zł. ("Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"- Gm.Prudnik). 

Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: 

w Rozdziale 60004 o kwotę 1.140.700 zł., na wydatki bieżące (publiczny transport zbiorowy); 

w Rozdziale 80117 o kwotę 506 zł., (dotacja na odbycie praktyki); w Rozdziale 80120 o kwotę  

10.000 zł., na wydatki bieżące w LO nr 1 („Złota szkoła NBP"); w Rozdziale 85195 o kwotę 

74.542,34 zł. (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- Gran POWER NFZ); 

w Rozdziale 85218 o kwotę 13.561 zł., na wydatki bieżące (Aktywny Samorząd-PFRON); 

w Rozdziale 85311 o kwotę 42.200 zł., na wydatki bieżące (wkład własny do WTZ); w Rozdziale 

85333 o kwotę 12.765 zł. (zwiększenie dla PUP na wydatki bieżące oraz na obsługę Covid-19); 

w Rozdziale 92195 o kwotę 32.802 zł. (wydatki projektu ze środków UE- „Polsko-Czeski Most 
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Sportowej Współpracy"); w Rozdziale 92605 o kwotę 16.400 zł., (dotacje na wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano  zmniejszenia: 

(przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach oraz przesuniecie zadań do 

realizacji w 2022 r.):  w Rozdziale 63095 o kwotę 3.000 zł.; w Rozdziale 75095 o kwotę 10.000 zł.; 

w Rozdziale 75495 (przesuniecie zadania do realizacji w 2022 r.) o kwotę ogółem 98.620 zł.;  

w Rozdziale 75702 o kwotę 174.391 zł.; w Rozdziale 85195 o kwotę 400 zł.; w Rozdziale 

85395 o kwotę 3.000 zł.; w Rozdziale 85510 o kwotę 40.000 zł.; w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000 zł. 

("Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"- Gm. Prudnik).  

 Skarbnik Powiatu poinformowała, że na sesji zostanie wprowadzona autokorekta projektu 

uchwały, która będzie dotyczyła zmiany nazwy zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 16130 

relacji Prudnik – Śmicz na odcinku od ronda w Prudniku przy ul. Nyskiej wraz z m. Czyżowice do 

granicy gm. Prudnik” otrzyma brzmienie: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613  

O relacji Prudnik – Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m”. 

Zostaną zaktualizowane kwoty w załączniku nr 1 ,,Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.”. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czym została podyktowana zmiana nazwy zadania i jak został złożony 

wniosek. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że powiat musi remontować drogę. W pierwszej kolejności 

muszą wykonać dokumentację, po rozeznaniu podjęli decyzję, aby nastąpiła tylko przebudowa drogi. 

Okazało się jednak, że to nie jest możliwe, jednak nie wie dokładnie o co chodzi.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że nie ma map na drogę i trzeba je stworzyć. Powiat wykonał 

uciski na drodze, aby podjąć decyzję czy wykonać przebudowę, czy remont drogi. Okazało się,  

że trzeba wykonać całą warstwę ścieralną i całą podbudowę. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy Zarząd Powiatu zwracał się już o środki. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że powiat ma zabezpieczone 100 tys. zł. z własnych środków. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy jeżeli powiat będzie ubiegał się o środki zewnętrzne, to te 250  

tys. zł. to będzie już wkład powiatu. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że dokumentacja nie jest wkładem własnym. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, jaka jest przybliżona kwota rozbudowy drogi. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że 11 mln. zł. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy jest to odcinek drogi od ronda do Śmicza, czy łącznie  

z miejscowością. 
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Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest to droga relacji Prudnik – Śmicz na terenie Gminy 

Prudnik. 

Pan Joachim Kosz – dodał, że Biała się nie dokłada do zadania. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, ile kilometrów drogi zostanie wyremontowane. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że ponad 5 kilometrów. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że zwracali się do Gminy Biała, żeby wspólnie to zadanie 

zrealizować, ale przyszła odmowa. 11 mln. zł. to środki, w które jest już wliczona cała podbudowa. 

Planowali wykonać to zadanie dwuetapowo. Pierwszy etap to remont drogi od ronda do miejscowości, 

w miejscowości przebudowa całościowa, ale niestety się nie udało. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że jest to bardzo ważny zapis, przebudowa a rozbudowa.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 352), 

który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 353) 

 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 zadanie w poz.1.1.1.7 „Bezpieczne 

pogranicze 2” przeniesiono do realizacji do roku 2022 na kwotę ogółem 98.620 zł., w tym na 2022 r. 

na kwotę 98.620 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.8 „Polsko-Czeski 

Most Sportowej Współpracy” do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 103.333 zł., w tym 

na 2021 r. na kwotę 32.802 zł., na 2022 r. na kwotę 70.531 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono 

zadanie w poz.1.1.1.9 „Śladami mistrzów pogranicza” do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę 

ogółem 103.223 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 103.223 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono 

zadanie w poz.1.1.1.10 „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian” do realizacji w latach 2021-2022 na 

kwotę ogółem 103.488 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 103.488 zł. 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 190.000 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 190.000 zł.  
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W 2021 r . rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach 

publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na sesji zostanie wprowadzona autokorekta projektu 

uchwały, która będzie dotyczyła dodania do wykazu przedsięwzięć w wydatkach bieżących zadania  

w pozycji 1.1.1.11 ,,Transgraniczna współpraca Seniorów” do realizacji w 2022 r. na kwotę ogółem 

101.101 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 101.101 zł. 

Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pan Józef Meleszko – powiat przymierza się do budowy drogi Czyżowic, Śmicza jak i jest na uwadze 

droga z Racławic do Dzierżysławic. Zapytał, czy będą realizowane dwie drogi na raz.  

Pani Larysa Zamorska - odpowiedziała, że nie, do tego daleka droga. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że mogą być różne sytuacje, więc nie mówiłby że to daleka droga. 

Zapytał, która z w/w dróg będzie pierwsza robiona. 

Pani Larysa Zamorska - odpowiedziała, że w pierwszej kolejności Racławice Śl. – Dzierżysławice. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – dodał, że na tej drodze mają już wszystko gotowe. Wniosek został 

złożony, ale otrzymali za małe dofinansowanie. Póki co nie rezygnowali z realizacji drogi, ponieważ 

były zapewnienia, że środki mogą wzrosnąć.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że jeżeli nie uda się wygospodarować wszystkich środków 

do końca sierpnia, to zrobią z tego zadania, zadanie wieloletnie. Będą zwracać się do Wojewody  

z zapytaniem, czy wyrazi zgodę na etapowanie zadania.   

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – jeżeli wpłynęłyby środki w wysokości 1 mln. zł. lub 2 mln. zł.  

i powiat dołożyłby tyle samo, to mogliby wykonać tylko część zadania z partycypacją w kosztach 

Gminy Głogówek. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że przeszedł projekt na wyposażenie sali narad w system 

audio, czekają jeszcze na oficjalną decyzję, ponieważ Czechom obcięli dofinansowanie. We wrześniu 

najprawdopodobniej rozpoczną realizację projektu. 
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Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia.  

 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz 

Bodaszewski podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i tym samym zamknął 

posiedzenie Komisji. 

   Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska  Kazimierz Bodaszewski 


