Protokół Nr 35/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy pięciu jej członków, co oznacza,
że jest wymagane quorum.
- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia Komisji:
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 jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Z powodu wcześniejszego zrealizowania 1 i 2 pkt. porządku przystąpiono do realizacji kolejnych jego
punktów.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz zapytał, czy Członkowie Komisji wnoszą
zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. W związku z brakiem zastrzeżeń
Przewodniczący, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie protokół Nr 34/2021 z dnia
24.05.2021 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
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 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.,
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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 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.”.
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Pan Mirosław Czupkiewicz – poprosił o więcej informacji nt. zakupu zamiatarki.
Pani Larysa Zamorska – zostanie utworzone stanowisko pracy ze środków PFRON w Wydziale
Inżynierii, osoba zatrudniona będzie obsługiwać zamiatarkę, która również w ramach środków zostanie
zakupiona.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy zostanie zatrudniona osoba niepełnosprawna.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy powiat znalazł już osobę na to stanowisko.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak. Zostało złożone zapotrzebowanie do Urzędu Pracy.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, na czym dokładnie będzie polegała jej praca.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie zna zakresu obowiązków.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy będą zamiatane również chodniki przy drogach powiatowych
np. w Gminie Głogówek.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie. Będzie zamiatała chodniki na terenie Prudnika,
a w zimie będzie służyła do odgarniania śniegu.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że na terenie Prudnika jest bardzo mało dróg powiatowych.
Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że osoba która zostanie zatrudniona, będzie musiała mieć niski
stopień niepełnosprawności.
Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że to lekarz specjalista dopuszcza taką osobę do pracy.
Pan Mirosław Czupkiewicz – rozumie, że środki PFRON są na wyposażenie stanowiska pracy. Zapytał,
przez jaki okres czasu taka osoba musi być zatrudniona na stanowisku.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że 3 lata.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy za zatrudnienie pracownika płaci powiat.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak, ale jaki to będzie koszt to nie wie, ponieważ jeszcze nie
została podpisana umowa.
Pani Grażyna Klimko – dodała, że musi mieć przynajmniej najniższe wynagrodzenie, ale po dwunastu
miesiącach można się ubiegać w PFRON o zwrot części kosztów wynagrodzenia.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, w jakiej wysokości mógłby to być zwrot.
Pani Grażyna Klimko – tego nie wie, ale na pewno do wysokości ½ najniższego wynagrodzenia.
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Pan Mirosław Czupkiewicz – najważniejsze jest to, że osoba będąca osobą niepełnosprawną znajdzie
zatrudnienie, a oprócz tego Starostwo zakupi zamiatarkę. Zapytał Dyrektor PUP o to, co jest rozumiane
przez pojęcie ,,obsługa covidowa”.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że w ustawie antycovidowej jest zapis, że urzędom pracy należy
się 0,5 % za obsługę covid od kwoty wypłaconej z tarcz antycovidowych, z tym że część pieniędzy idzie
na dodatki specjalne dla pracowników, a część na zakup materiałów itp.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jaka to była kwota.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że 100 tys. zł. brutto na dwa lata.
Pani Larysa Zamorska – poprawiła Panią Dyrektor, że nawet 50 tys. zł. nie będzie.
Pani Grażyna Klimko – powiedziała, że jest to mała kwota, nie warta pracy którą trzeba było włożyć.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile osób obsługuje covid.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że 5 osób, a oprócz tego wykonują swoje zadania.
Pan Mirosław Czupkiewicz – poprosił o wyjaśnienie dot. zwiększenia wydatków na dwa samochody.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że bus osobowy będący w Starostwie jest z 1993 roku i jest
w złym stanie technicznym, więc planują kupić za 25 tys. zł. używany. Mają nadzieję, że zmieszczą się
w tej kwocie, bo jeżeli nie, to będą musieli dołożyć. Jeżeli chodzi o busa wywrotkę, to uległ zniszczeniu,
ponieważ pracownik zasłabł za kierownicą i samochód nadaje się do kasacji. Otrzymają odszkodowanie
i planują kupić trochę lepszy od tego, który posiadali.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy na projekty, które powiat będzie realizował tj. np. ,,Mistrzowie
Sportu (…)”, dokłada ze środków własnych 10 %.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy pieniądze z nagrody NBP zostały już przekazane do LO nr 1.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że dopiero zostaną przekazane po podaniu przez nich numeru
rachunku i będą mogli je wydatkować po wprowadzeniu ich do budżetu, fizycznie pieniądze jeszcze nie
przyszły, ale nawet jeżeli nie uda się wydać środków w tym roku, to w przyszłym roku LO nr 1 dostanie
o 10 tys. zł. więcej.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, na co zostaną środki przeznaczone.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że to dyrektor decyduje o tym, na co wyda pieniądze.
W konkursie były określone zasady, na co środki mogą zostać przeznaczone i np. może zakupić sprzęt
multimedialny lub zorganizować wycieczkę w tematyce ekonomicznej itd.
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Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 352), który przyjęto
3 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się”.
2. 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.
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.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Prudnickiego (druk nr 353), który przyjęto 3 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących
się”.
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3. 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, 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. Poinformowała, że stara się jak może, pomimo
dodatkowych zadań związanych z Covid-19, aby urząd pracował jak najlepiej, ale występują problemy
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kadrowe, ponieważ w ostatnim czasie trzy pracownice zaszły w ciążę, więc będzie pracowników będzie
coraz mniej.
Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że na miejsce osoby, która przejdzie na chorobowe mogą
zatrudnić kogoś innego.
Pani Grażyna Klimko – powiedziała, że niestety nie.
Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że w budżecie są zaplanowane środki na wynagrodzenie dla
takiej osoby, a nie jest ono pobierane, więc środki zostają w budżecie.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że PUP ma bardzo dużo zadań, więc braki kadrowe
i obecny sezon urlopowy powoduje, że powstają pewne zaległości.
Pani Magdalena Sobczak – zapytała, co Pani Dyrektor zrobi jeżeli przyjdzie czwarta fala pandemii i nie
będzie osób do pracy.
Pani Grażyna Klimko – pochwaliła pracowników PUP, ponieważ gdy podczas pierwszej fali pandemii
zostało wprowadzone postojowe dla matek z dziećmi, podczas gdy przedszkola i żłobki zostały
zamknięte, to pracownice PUP maksymalnie korzystały po 3 dni, wtedy kiedy już naprawdę nie miały
co zrobić z dzieckiem.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy pracownicy zostali jakoś docenieni za swoją pracę.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że otrzymali nagrody z pieniędzy covidowych.
Pan Mirosław Czupkiewicz – podziękował Pani Dyrektor PUP oraz wszystkim pracownikom za ogrom
wykonanej pracy. Jako pracodawca może powiedzieć, że 20-letnia współpraca z urzędem jest bardzo
dobra i ma nadzieje że tak pozostanie. Zapytał, czy w związku ze zbliżającą się emeryturą Pani Dyrektor,
wśród pracowników byłaby osoba, która mogłaby przejąć jej obowiązki poprzez awans wewnętrzny.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Dyrektora PUP to jest taki wymóg ustawowy,
że poza ogólnymi kwalifikacjami, musi pracować przynajmniej 3 lata w publicznych służbach
zatrudnienia lub 5 lat w instytucjach rynku pracy. Obecnie ma Zastępcę, którego mogłaby
rekomendować.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile wynosi stopa bezrobocia na Opolszczyźnie.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że ponad 5 %, dokładnie nie pamięta.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ilu Ukraińców jest obecnie zatrudnionych w powiecie.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że bardzo dużo oświadczeń o powierzeniu pracy składają firmy
transportowe, ale ilu dokładnie Ukraińców jest zatrudnionych nie pamięta. Dodała, że 97 %
zatrudnionych cudzoziemców to właśnie Ukraińcy.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, w jakiej grupie wykształcenia bezrobocie najbardziej spada.
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Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że w żadnej. Ludzie z wyższym wykształceniem mają większy
problem ze znalezieniem pracy niż pozostałe grupy, albo jest niedostosowanie wykształcenia do potrzeb
pracodawcy, albo niektórzy chcą być tylko dyrektorami i na nich nie ma zapotrzebowania.
Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie informację Powiatowego
Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej, którą przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
4. 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 Mirosław Czupkiewicz 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” 5 głosami ,,za”.
5. 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 Mirosław Czupkiewicz 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” 5 głosami ,,za”.
6. 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 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 Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że aby projekty mogły być realizowane, to najczęściej
spotkania odbywają się popołudniami. Zapytał, w ilu procentach programy realizują pracownicy PCPR.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w 20 % są to pracownicy.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy otrzymują z tego tytułu jakiś dodatek.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak.
Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że jest bardzo dużo programów dla rodzin zastępczych
i niebawem one będą idealne.
Pani Jolanta Barska – powiedziała, że jutro będzie zdawać sprawozdanie z przemocy w rodzinie
w pierwszym półroczu, w tym czasie powstało osiem rodzin zastępczych do których trafiło
czternaścioro dzieci, jest to bardzo dużo. W przypadku, gdy otrzymuje postanowienie Sądu, gdzie ma
do umieszczenia w pieczy zastępczej czworo dzieci, ponieważ zmarła ich matka, to nie dość, że są to
dla powiatu dodatkowe koszty, to jeszcze dramat, z którym muszą sobie poradzić. Obecnie ma trzy
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postanowienia Sądu, gdzie ma wskazać w jednym przypadku miejsce dla czwórki, a w drugim dla
pięciorga dzieci. Programy, które realizują, naprawdę im mocno pomagają, ponieważ są to środki
zewnętrzne.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy rodziny są tworzone, ponieważ jest taka potrzeba.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w 65 % jest tak, że Sąd wskazuje kogoś spokrewnionego.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy w przypadku, jeżeli osoba spokrewniona nie ma warunków
do wychowania dzieci, to powiat może pomóc.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że PCPR przyznaje środki na utrzymanie dziecka w rodzinie.
Jeżeli jest to rodzina spokrewniona to otrzymuje około 700 zł., a niespokrewniona około 1 100 zł.
Pani Magdalena Sobczak –zauważyła duży postęp w rodzinie zastępczej, której dzieci uczęszczają do
jej szkoły. Szkoda tylko, że wszystkie dzieci przyszły na zakończenie ósmej klasy z rodzicami,
a dziewczynka z tej rodziny przyszła sama.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz 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” 5 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 Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak będzie wyliczana średnia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że będzie wyliczana na podstawie roku poprzedniego i kosztów
eksploatacji mediów, na podstawie liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym.
Pan Mirosław Czupkiewicz – poprosił o wyjaśnienie zapisu: ,,w danym okresie rozliczeniowym”.
Rozumie, że Pan Starosta wyda Zarządzenie na postawie którego określi odpłatność na pobyt.
Odpłatność za pobyt będzie na podstawie kosztów, jakie zostały poniesione w 2020 r.
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Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że to nie jest odpłatność za pobyt, tylko odpłatność za
media, więc tyle ile zużyją, podzielą na ilość zamieszkujących.
Pan Mirosław Czupkiewicz – uchwała jest tak skonstruowana, że odpłatność za pobyt, jest ustalana na
podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę lub upoważnionego przez niego Kierownika
PCPR. Przy założeniu, że Starosta ustali odpłatność za pobyt 100 zł., ale nasuwa się pytanie, jak ustalić
tą kwotę, ponieważ trzeba mieć jakieś koszty. W paragrafie 4 jest zapis, że podstawą ustalenia
odpłatności w mieszkaniu jest miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony zarządzeniem,
a w paragrafie 4 ustęp 2 (ten który zostanie zmieniony) jest mowa o tym, co będzie brane pod uwagę,
czyli tak naprawdę na koszty utrzymania nie jest brany podatek od nieruchomości, koszty sprzątania
klatki i terenu wokół budynku, tylko koszty eksploatacji tj. energia, centralne ogrzewanie
i podgrzewanie wody, odprowadzenie ścieków i odpady komunalne, czyli to, z czego korzysta fizycznie
mieszkaniec.
Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że co miesiąc mogą być różne koszty, więc jak Starosta może
ustalić jedne koszty na cały rok. Na podstawie liczników zużycia osoby zamieszkujące powinny być
rozliczane.
Pan Mirosław Czupkiewicz – w takim razie należałoby zmienić całą uchwałę, ponieważ jest zapis,
że Starosta ustala odpłatność za pobyt, co jest podstawą do naliczenia kosztów dla każdego mieszkańca.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy mieszkaniec płaci za to, że tam mieszka, czy płaci tylko za
media.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tylko za media.
Pan Kazimierz Bodaszewski – uważa, że koszt powinien zostać ustalony na podstawie zużycia.
Pan Mirosław Czupkiewicz – również uważa, że jest to logiczne, tylko Pan Starosta musiałby co miesiąc
Zarządzeniem ustalać odpłatność za pobyt.
Pan Kazimierz Bodaszewski – w uchwale powinien być zapis, że opłaty są ustalane co miesiąc zgodnie
z wykazem liczników.
Pan Mirosław Czupkiewicz – należy pamiętać, że wysokość odpłatności jest decyzją administracyjną,
więc co miesiąc należałoby wydawać decyzję administracyjną, a oprócz tego PCPR musiałby wydawać
decyzję o zwolnieniu z opłaty, gdyż jedna osoba zamieszkająca nie płaci, ponieważ ma zwolnienie
wynikające z przepisów.
Pani Jolanta Barska – w związku z tym, wzięli pod uwagę koszty eksploatacji za rok 2020 i wydali
decyzję na opłaty na 2021 r.
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Pan Mirosław Czupkiewicz – Pan Starosta ustala również opłatę za mieszkańca Domu Pomocy
Społecznej i nie patrzy na to, jaki jest koszt eksploatacji w danym miesiącu, tylko ustala na podstawie
kosztów za rok poprzedni.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile jest ogólnie mieszkań.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że trzy, w tym jedno jest wolne. Poprzednio koszt był wyliczany
na podstawie liczby mieszkań, a teraz proponuje się, aby był wyliczany na podstawie liczby osób
zamieszkujących.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy nie można ustalić, że mieszkańcy będą płacić za media na podstawie
faktycznego zużycia.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak jak wspomniał Pan Przewodniczący, Pan Starosta musiałby
co miesiąc wydawać Zarządzenie, a PCPR decyzję.
Pan Mirosław Czupkiewicz – cały problem polegał na tym, że uchwała była tak napisana, że był
obowiązek wydawania Zarządzeń Starosty, które tak naprawdę nie mogły być wydawane, ponieważ nie
było kosztów.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, co w przypadku, jeżeli koszty w ciągu roku ulegną
zwiększeniu/zmniejszeniu.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że opłata zmieniłaby się dopiero w roku kolejnym.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto będzie do tego dokładał.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że PCPR ponosi koszty utrzymania mieszkań chronionych.
Osoby zamieszkujące mieszkania chronione, powinny tam mieszkać do dwóch lat i to jest okres
przejściowy, gdy wychodzą z pieczy zastępczej.
Pani Magdalena Sobczak – zapytała, co później się dzieje z takimi osobami.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że PCPR stara się dla nich o mieszkania komunalne, można
również przedłużyć pobyt. Mieli taką sytuację, że jedna osoba wystąpiła o przedłużenie, ponieważ
dostała z Gminy mieszkanie w tak dramatycznym stanie, że nie miał możliwości go wyremontować.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak zostaną ustalone koszty na podstawie roku 2020, kiedy
w uchwale jest zapis, że zostaną ustalone podstawie faktycznie poniesionych kosztów, a do 15 lipca
2020 r. nie było liczników.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że podczas, gdy był jeden licznik na cały budynek, obliczali koszt
na podstawie powierzchni.
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Pan Mirosław Czupkiewicz – uważa, że w paragrafie trzecim, w nowo wprowadzonym brzmieniu
zakończył: ,,na podstawie kosztów eksploatacji wyliczonych za rok miniony”, wykreślając: ,,na
podstawie faktycznie poniesionych kosztów”. Taki zapis, daje możliwość wyliczenia średniej.
Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że Pani Kierownik ma faktycznie poniesione koszty, ponieważ
cały rok płaciła.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że rozmawiają na temat faktycznie poniesionych kosztów
w mieszkaniu chronionym.
Pani Magdalena Sobczak – Pani Kierownik ponosiła koszty od stycznia 2020 r. i nie ważne czy były
one wyliczone ze średniej czy na podstawie liczników, były to faktycznie poniesione koszty.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zaproponował, aby jednak wykreślić słowo ,,faktycznie”, dając możliwość
dzielenia i wyliczenia średniej.
Pani Magdalena Sobczak – jeżeli ktoś ponosi koszty, to w matematyce są one faktycznie poniesionymi
kosztami.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, jaka jest wysokość opłaty za mieszkanie chronione.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że około 40 zł.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały po
wprowadzeniu zaproponowanej zmiany tj. wykreślenia słowa ,,faktycznie”.
Komisja 5 głosami ,,za” pozytywnie ,,wstępnie” zaopiniowała projekt uchwały z zaproponowaną przez
Przewodniczącego Komisji zmianą.
Pani Emilia Cimochowska – Paluszek – poinformowała, że najlepszym rozwiązaniem będzie
przeanalizowanie uchwały na spokojnie i przeniesienie jej na kolejną sesję Rady Powiatu, ponieważ
rozpoczęło się już posiedzenie Zarządu i uważa, że to nie jest odpowiedni moment na takie zmiany.
Pan Mirosław Czupkiewicz – uważa, że zmiana powinna zostać wprowadzona jak najszybciej, ponieważ
Pani Kierownik będzie mogła wystąpić do Pana Starosty o wydanie Zarządzenia. Komisja Rewizyjna
stwierdziła pewne uchybienia i chciałby, aby zostało to jak najszybciej wyprowadzone.
Pani Emilia Cimochowska – Paluszek – rozumie, tylko proponowałaby, aby została ona przeniesiona
na miesiąc sierpień, ponieważ uchwała ma zostać dopiero skierowana przez Zarząd Powiatu
i miała zostać wprowadzona do porządku obrad dzisiejszej sesji. Pani Kierownik przedstawiła
ją informacyjnie.
Pani Magdalena Sobczak – uważa, że nic się nie stanie, jeżeli zostanie podjęta w sierpniu.
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Pan Mirosław Czupkiewicz – najlepiej by było, żeby została wprowadzona w sierpniu, ponieważ
w sierpniu będzie już opinia Komisji Rewizyjnej na ten temat, będą pewne wnioski, więc tematy by się
połączyły.
7. 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 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.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jakie zadania powiat będzie realizował w ramach projektu.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że zostanie wydana publikacja o kolarzach pogranicza.
Czytelnicy w tej publikacji odnajdą m.in. życiorys Franciszka Surmińskiego, jego wspomnienia jako
sportowca oraz trenera, relacje współzawodników, unikatowe fotografie z życia prywatnego i kariery
zawodowej. Zamieszczona zostanie również geneza Opolskiego Okręgowego Związku Kolarskiego,
sylwetki zasłużonych działaczy, biografie sportowców i trenerów m.in. Pana Szozdy, Pana Halupczoka
i Pana Barcika. Częścią publikacji będzie również suplement dot. Pana Eryka Murlowskiego.
W publikacji zostaną również przedstawione biografie kolarzy z Czech.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, w jakim okresie projekt będzie realizowany.
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Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W ramach projektu
zostanie również zorganizowana Polsko – Czeska wystawa fotograficzna dot. kolarstwa, która odbędzie
się w Starostwie lub w POK-u w Prudniku jak i w MIKS w Krnovie.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, na ile projektów powiat złożył wnioski.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że powiat złożył cztery wnioski do Euroregionu.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz 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 4 głosami ,,za”, przy 1 głosie
,,wstrzymującym się”.
8. 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 €,

Dofinansowanie

z Budżetu

Państwa: 1.174,25

€,

wkład własny Powiatu Prudnickiego: 2.348,50 €. Zakładany termin realizacji projektu: do 31.05.2022 r.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, o zadania jakie powiat będzie realizował w ramach projektu.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że również zostanie wydana publikacja, która będzie trzecim
tomem ,,Pogoń Prudnik Historia Klubu” i będzie kolejną odsłoną działalności klubu oraz dopełnieniem
poprzednich tomów. W książce znajdą się również ciekawostki dotyczące dodatkowej działalności
klubu m.in. historia drużyny motocyklowej, brydżowej, pływackiej oraz piłki ręcznej.
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Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że była również prężnie funkcjonująca sekcja bokserska.
Poprosił, aby ją również dopisać.
Pani Ewelina Burtan – poinformowała, że autor publikacji, Pan Janusz Stefanko w dalszym ciągu
opracowuje materiał i oczywiście przekaże prośbę.
Pan Mirosław Czupkiewicz – dodał, że była jeszcze sekcja motorowa, która skupiała miłośników
motoru.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto będzie autorem publikacji omawianej w poprzednim projekcie
uchwały.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że współautorami będą Pan Kociński, Pan Stefanko i Pan
Siekaniec.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy są ustalone koszty autorstwa.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że koszty autorstwa są ustalone w budżecie projektu, jest to
wysokość 600 euro (w przypadku projektu ,,Śladami Mistrzów Pogranicza (…)” na wynagrodzenie oraz
przygotowanie materiałów do publikacji.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jaki jest koszt jeżeli chodzi o drugi projekt
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o ,,Polsko - Czeski Most Sportowej Współpracy"
to jeden z autorów otrzyma 400 euro na wynagrodzenie oraz przygotowanie materiałów do publikacji,
drugi 500 euro, a kolejny 700 euro, uzależnione jest to od tego, jaką częścią publikacji zajmuje się dany
autor.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto był wnioskodawcą projektu związanego z kolarstwem.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że wnioskodawcą był m.in. był Pan Starosta, ale jest to projekt
w ramach współpracy.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz 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 4 głosami ,,za”, przy
1 głosie ,,wstrzymującym się”.
9. 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
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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 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 Dariusz Kolbek – zapytał, kiedy projekt będzie realizowany.
Pani Ewelina Burtan - odpowiedziała, że również od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy rozliczany będzie dopiero w 2023 r.
Pani Ewelina Burtan - odpowiedziała, że nie, wszystkie wydatki muszą być poniesione w 2022 r.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz 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 4 głosami ,,za”, przy
1 głosie ,,wstrzymującym się”.
10. 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,
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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.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz 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 4 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”.
11. 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

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pozarządowymi

oraz

pożytku publicznego i o

podmiotami
wolontariacie

wymienionymi
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.
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz 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” 5 głosami ,,za”.
Ad.5. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz przedstawił plan pracy Komisji na
II półrocze 2021 r.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod
głosowanie plan pracy Komisji na II półrocze 2021 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław
Czupkiewicz podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

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

………………………………….
Przewodniczący Komisji
Mirosław Czupkiewicz
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