Protokół Nr 30/2021
z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego,
Zdrowia i Polityki Społecznej
w dniu 28 czerwiec 2021 r.

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska stwierdziła,
że w posiedzeniu bierze udział 8 członków Komisji.
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.
Pani Joanna Korzeniowska odczytała porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
8. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji
Edukacji (…), która powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu bierze
udział 8 członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że do
rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
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Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji. Po przegłosowaniu protokół Nr 29/2021
z dnia 27 maja 2021 r., przy 4 głosach ,,przeciw” i 3 głosach ,,za” nie został przyjęty.
Pani Magdalena Sobczak - poinformowała, że nie zgadza się z treścią protokołu, a dokładnie
z wypowiedzią Pana Wicestarosty w punkcie dot. ruchu kadrowego w placówkach oświatowo–
wychowawczych.
Pani Joanna Korzeniowska - zapytała, czy członkowie Klubu PiS przesłuchali nagranie z posiedzenia
Komisji.
Pan Józef Meleszko – powiedział, że Radna Sobczak przekazała informację na ostatniej sesji, że z ust
Wicestarosty padły pewne słowa, które nie zostały zapisane w protokole.
Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że powinno to zostać przez Radną sprawdzone, czy
rzeczywiście takie słowa padły. Zaproponowała, aby protokół 29/2021 z dnia 27 maja 2021 r. został
przyjęty na sierpniowym posiedzeniu Komisji, po przesłuchaniu przez Radną nagrania i wniesieniu
ewentualnych uwag.
Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski - złożył wniosek formalny o powtórzenie głosowania
nad protokołem na kolejnej Komisji Edukacji (…) po ewentualnym jego uzupełnieniu lub
sprostowaniu.
Komisja przychyliła się do wniosku Starosty Prudnickiego.
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.
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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.
Pan Józef Meleszko – zapytał, na którym miejscu w województwie znajduje się powiat pod względem
bezrobocia.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że tak jak zawsze przed Głubczycami, ale bardzo dogania nas
Nysa, gdzie wzrasta bezrobocie. PUP ma bardzo dużo ofert pracy w bieżącym roku, bo ponad 800,
w tym 140 z Henningesa. Jest duży problem z obsadzeniem tych miejsc pracy. Zostało ustalone, że
będą współfinansować osoby po 50 roku życia, czyli długotrwale bezrobotne, ale niestety 50 % z tych
osób wraca do ewidencji. Utrudnieniem jest to, że osoby te na dwa miesiące wyjeżdżają na szkolenie
do Czech, gdzie mają płacone za wyjazd i za delegacje, a po powrocie otrzymują gołe pensje
i przeżywają szok finansowy. Jeżeli chodzi o zmniejszenie bezrobocia, to przyznaje, że w tym roku
dużo lepiej Powiat Prudnicki wygląda na tle innych powiatów w województwie, gdzie bezrobocie
wzrosło tj. Powiat Nyski czy Powiat Opolski. Są powiaty w województwie o bardzo niskim
bezrobociu tj. Powiat Krapkowicki czy Powiat Oleski, gdzie stopa bezrobocia wynosi 5 %, a u nas na
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dzień 30 kwietnia wynosiła 9 %. Zauważyli, że w ostatnim czasie bardzo mało osób rejestruje się do
Urzędu Pracy, pomimo tego, że od ponad miesiąca są już otwarci.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy Pani Dyrektor zdaje sobie sprawę z tego, że w takim Henningesie
czy Artechu pracownik otrzymuje najniższe wynagrodzenie i ludzie nie chcą tam pracować.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że w tym tygodniu dwukrotnie wraz z Panem Starostą byli na
spotkaniu w Henningesie i również rozmawiali na temat zarobków i nie do końca tak jest jak Radny
mówi. Pracownicy mają najniższą pensję, ale mają możliwość wypracowania, ale nie ma na to
wpływu. Większość osób, które pracuje prywatnie, również jest zgłoszona do ZUS na najniższe
wynagrodzenie, a dodatkowo pracodawca daje im więcej ,,do ręki”. Ludziom dopiero otwierają się
oczy, jak idą na chorobowe i dostaną pieniądze, ale niestety praktycznie m.in. cała budowlanka jest na
tym oparta. Niestety nikt nie ma na to wpływu, ponieważ osoby zatrudniane godzą się na takie
warunki.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy wszystkie powiaty w województwie, porównywalne wielkościowo
(Głubczyce, Strzelce Opolskie, Namysłów) otrzymały podobną ilość wsparcia w tzw. ,,Tarczy
antykryzysowej”.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że były to porównywalne środki. Wszystko zależy od liczby
pracodawców, którzy zgłoszą wniosek o wypłatę. W ostatnich tarczach wypłata środków była
uzależniona od spadku dochodów o 40 %. W przypadku pierwszych tarcz, gdzie nie trzeba było
okazywać spadku dochodów, zdarzyły się naciągania, ponieważ np. szereg aptek skorzystał ze
wsparcia, a na pewno żadna z nich nie miała spadku dochodów podczas Covid-19. Miały miejsce
również przypadki wyłudzenia, gdzie np. pracodawcy z terenu Polski powoływali się na pracodawców
prudnickich, że posiadają pełnomocnictwo, a gdy zaczynali sprawę szczegółowo badać i jak wkraczała
policja, to okazywało się, że pracodawca żadnego pełnomocnictwa nikomu nie wydawał. W Polsce
było bardzo dużo wyłudzeń, nawet Ministerstwo założyło specjalną stronę. W chwili obecnej PUP ma
bardzo duże ułatwienie, ponieważ mają bezpośrednie połączenie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
Jest w Ministerstwie strona internetowa o pomocy de minimis, gdzie mogą sprawdzić ile kto otrzymał
pomocy, czy nie przekroczył kwoty.
Na posiedzenie przybył Pan Antoni Sokołowski. W posiedzeniu bierze udział 9 członków
Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że pracownikom przybyło bardzo dużo obowiązków w związku
z epidemią. Zapytał, czy z tego tytułu spłynęły jakieś dodatkowe środki dla pracowników.
Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że tak, Ministerstwo płaci 0,5 % od kwoty wypłaconej,
w rozłożeniu na dwa lata.
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Pan Józef Meleszko – czyli po 50 tys. zł. na rok.
Pani Grażyna Klimko – zwróciła uwagę, że nawet tyle nie było. Dodatek otrzymują tylko ci
pracownicy, którzy wykonują zadania związane z Covid-19.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie informację
Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, którą przyjęto ,,jednogłośnie” 9 głosami ,,za”.
2. 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 Dariusz Kolbek – zapytał, o jakich mistrzach pogranicza jest mowa.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że o mistrzach kolarstwa.
Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że powinno to zostać zapisane.
Pani Joanna Korzeniowska – powiedziała, że jeżeli chodzi o tytuł projektu, to należy kierować się
tym, aby był on jak najkrótszy.
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, co będzie realizowane 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. W ramach projektu zostanie
również zorganizowana polsko – czeska konferencja oraz wystawa fotograficzna. Wystawa odbędzie
się po obu stronach granicy.
Pan Józef Meleszko – zapytał, jaki jest koszt projektu.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że koszt powiatu to 10 %. Projekt jest dofinansowany w 90 %,
85 % z Unii Europejskiej i 5 % z budżetu Państwa.
Posiedzenie Komisji opuściła Pani Bożena Wróblewska. W posiedzeniu uczestniczy
8 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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 8 głosami ,,za”.
Pan Józef Meleszko – zapytał, kto będzie tworzył publikację i zbierał materiały.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że jeżeli chodzi o kolarstwo na Opolszczyźnie ze szczególnym
uwzględnieniem naszego terenu, będzie realizował to Pan Kociński, znany statystyk i archiwista
sportu z Opola. W części biograficznej będzie pomagał Pan Janusz Stefanko i na pewno również sam
się w to włączy. Zobaczą, ko jeszcze będzie im w stanie lokalnie pomóc, czy Pan Siekaniec czy może
ktoś inny, ale na pewno dwójka Panów o których wspomniał.
3. 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.

str. 6

Poinformowała, 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.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Bożena Wróblewska. W posiedzeniu bierze udział
9 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jakie zadania będą realizowane w ramach projektu.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że również zostanie wydana publikacja, która będzie trzecim
tomem ,,Pogoń Prudnik Historia Klubu część III” i będzie kolejną odsłoną działalności klubu oraz
dopełnieniem poprzednich tomów (70 lat Pogoni przeżyjmy to jeszcze raz). W książce znajdą się
również ciekawostki dotyczące dodatkowej działalności klubu m.in. historia drużyny motocyklowej,
brydżowej, pływackiej oraz piłki ręcznej. W ramach realizacji projektu zaplanowana została wizyta
studyjna przedstawicieli instytucji i społeczności sportowych z Republiki Czeskiej. Głównym celem
tego działania jest wzmocnienie integracji na terenie przygranicznym. Goście z Czech będą mieli
możliwość poznania infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Ziemi Prudnickiej. Wizyta
studyjna zmierza do rozwoju potencjału sportowego po obu stronach granicy. W ramach projektu
zostanie również zorganizowana polsko – czeska gala sportu, podczas której uhonorowane zostaną
osoby po obu stronach granicy, mające szczególne znaczenie dla rozwoju sportu.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy zadania będą realizowane tylko w ramach projektu, czy co roku.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że w ramach perspektywy realizacji projektu. Część zadań
będzie realizowana w roku 2021, a część w 2022.
Starosta Prudnicki – dodał, że jest prośba do Przewodniczącego Rady od Tygodnika Prudnickiego,
aby na sesji uhonorować kilku sportowców z plebiscytu, który został już rozstrzygnięty jakiś czas
temu, ale nie zostały jeszcze wręczone nagrody.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy do w/w publikacji również materiały będzie zbierał Pan Stefanko.
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Starosta Prudnicki – odpowiedział, że już to zrobił.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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 9 głosami ,,za”.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. 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 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.
Starosta Prudnicki – dodał, że w ramach projektu również zostanie wydana publikacja, która będzie
opisywać losy dawnych mieszkańców Kresów, szczególnie tych nam bliskich, którzy przyjechali po
wojnie, tzn. nie całych Kresów, tylko tych terenów, z których mieszkańcy trafili na tereny ziemi
prudnickiej oraz okolic Krnova, ponieważ Czesi również mieszkali na tamtych terenach i również
zostali wysiedleni po wojnie. Jeżeli ktoś z osób obecnych, chciałby pomóc w tym zakresie, to bardzo
chętnie przyjmą pomoc, ponieważ temat jest szeroki i warto o nim wspomnieć i mieć w archiwach
taką publikację. Pomoc zadeklarował jak na razie Pan Franciszek Dendewicz.
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Pan Ryszard Kwiatkowski – poprosił, aby nie zapomnieć o pomniku w Niemysłowicach w kościele.
Starosta Prudnicki – na pewno trzeba będzie o tym wspomnieć.
Pan Dragomir Rudy – zwrócił uwagę, że jest to fantastyczny pomysł, jeżeli chodzi o wydanie takiej
publikacji, ponieważ jeszcze żyją osoby, które te czasy przeżyły, wiele pamiętają i warto byłoby to
udokumentować.
Starosta Prudnicki – nie jest autorem projektu, ale uważa, że pomysł jest naprawdę dobry.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto jest pomysłodawcą.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że Pan Ryszard Kasza i Pan Jan Poniatyszyn, ale realizować tego
nie będą.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto ze strony Czech.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że to strona Polska była pomysłodawcą w/w projektu. Zachęca,
aby wszystkie osoby, które mają wiedzę na wskazany temat, zawarli w publikacji swoje artykuły.
Osobiście nie chciałby, aby książka koncentrowała się na złych i trudnych chwilach.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy zostaną w ogóle zawarte takie informacje.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że na pewno we wspomnieniach wzmianki na ten temat się
pojawią
Pan Józef Meleszko – powiedział, że z jego strony część dziadków pochodzi z Kresów Wschodnich
i do czasu wojny żyli sobie z tymi ludźmi w spokoju, ale później było bardzo ciężko.
Pan Ryszard Kwiatkowski – poprosił, aby pamiętać o Edmundzie Działoszyńskim i aby nie mówić
o repatriacji, bo to niestety nie była repatriacja.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto jest pomysłodawcą projektu ,,Śladami Mistrzów Pogranicza”.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że sam jest pomysłodawcą.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto jest pomysłodawcą drugiego projektu tj. ,,Polsko - Czeski Most
Sportowej Współpracy".
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że również on.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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 9 głosami ,,za”.
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5. 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 Dariusz Kolbek – zapytał o zadania, które będą realizowane w ramach projektu.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że projekt będzie realizowany przez DPS w Prudniku. Celem
projektu jest

nawiązanie

trwałej

współpracy przygranicznych

placówek

specjalistycznych

zapewniających całodobową i kompleksową opiekę nad osobami starszymi, wymiana doświadczeń
kadry terapeutycznej oraz wprowadzenie nowych – innowacyjnych zajęć terapeutycznych. Partnerzy
projektu będą podejmować wspólne działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz walki z demencją.
W ramach projektu planuje się utworzenie odpowiedniej bazy materialnej poprzez zakup niezbędnego
wyposażenia do przeprowadzenia warsztatów. Głównymi działaniami projektu będą warsztaty
garncarskie, olimpiada senioralna oraz promocja projektu.
Pan Józef Meleszko – zapytał, kiedy projekt będzie realizowany.
Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że w 2022 r.
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto był pomysłodawcą projektu.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że jest to wynik uzgodnień dyrektora DPS i dyrektora Pension
Jesenik, czyli podobnego domu seniorów w Jeseniku. Dyrektorzy wspólnie ustalili zakres projektu.
Starają się realizować taki projekt co roku, było już dużo projektów związanych z wyposażeniem
kuchni. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie m.in. stół multimedialny.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy dofinansowanie również wynosi 90 %.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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 9 głosami ,,za”.
Starosta Prudnicki – dodał, że jest to jedna z nielicznych jednostek, która sama przygotowuje projekty
pod patronatem Powiatu. Namawia wszystkie jednostki, aby próbowały projekty przygotować, ale
rzadko kto ma takie ambicje. Zwrócił uwagę, że jedynym problemem jest to, że jest inna klientela
DPS-ów w Polsce, a inna w Czechach co jest dostrzegalne. W Czechach w DPS są osoby starsze,
którymi albo rodzina nie może się zajmować, albo sami decydują, że chcą mieszkać w takim miejscu.
W Polsce natomiast są to osoby, których środowisko nie chce lub z którymi nie ma co zrobić. Rzadko
są to osoby z rodzin, częściej kierują je gminy.
Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że podobna sytuacja jest na zachodzie, gdzie jeżeli ktoś jest
kierowany do DPS, to cała rodzina musi zostać kilka razy sprawdzona kilka lat do tyłu i np. jeżeli
rodzice przepisali dzieciom dom na ponad 10 lat wstecz, to dzieci mają obowiązek pokryć cały koszt
pobytu.
Starosta Prudnicki – powiedział, że u nas też tak jest, ale nie na 10 lat do tyłu.
Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że jeszcze dokładnie sprawdzają jakie przez 10 lat mieli
dochody i wszystkie pieniądze są egzekwowane od rodziny, a nasze DPS-y funkcjonują na zasadzie
rozdawnictwa, rodzice oddają dzieciom cały swój majątek i twierdzą, że nie mają nic i Państwo na nie
łoży.
Starosta Prudnicki – powiedział, że jest to jeden z elementów, ponieważ jest dużo osób
np. ,,zgarniętych z ulicy” tj. bezdomnych, którzy są problematyczni. Pokrótce mówiąc w naszych
DPS-ach są w dużej mierze osoby przysparzające problemów, a w Czechach są to normalni seniorzy,
na chodzie, radośni, pełni wigoru, siły i chęci do działania.
Na posiedzenie Komisji przybył Wicestarosta, Pan Janusz Siano. W posiedzeniu bierze udział
10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
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6. 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.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy chodzi o środki, które mają zostać wygenerowane na sport i jaka
jest wysokość tych środków.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest to kwota 16 400 zł.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy są już chętne osoby, aby środki pozyskać.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że konkurs zostanie dopiero ogłoszony.
Starosta Prudnicki – dodał że wstępnie już zainteresowani pytają.
Pan Dariusz Kolbek – jak mogą pytać, jeżeli jeszcze nie został ogłoszony konkurs i skąd wiedzą, że
będzie.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że właśnie dzwonią, żeby zapytać czy będzie.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile organizacji może otrzymać środki.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że zależy to od tego, ile organizacji złoży wniosek i na jaką
ilość środków.
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Pan Józef Meleszko – zapytał, kto jest w Komisji Konkursowej.
Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że Pan Starosta, Pan Wicestarosta i Pan Joachim Kosz. Co
roku ogłaszana jest informacja, że organizacje pozarządowe mogą się zgłaszać do Komisji, ale wtedy
nie mogą brać udziału w konkursie, dlatego też nie ma zbyt wielu chętnych.
Starosta Prudnicki – powiedział, że jest to już drugi nabór wniosków w tym roku.
Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że w pierwszym naborze nie każdy dostał, pamięta że
organizacja z Głogówka się nie załapała.
Starosta Prudnicki – powiedział, że chcieliby zrobić w ten sposób, że organizacje, które już dostały
środki, nie dostały drugi raz.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy jest maksymalna kwota, jaką komisja może przyznać jednej
organizacji.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że zależy od tego, jakie wnioski wpłynął, jeżeli wszystkie będą
słabe, a jeden będzie dobry, to nawet ten jeden może otrzymać całą kwotę, ale raczej zakładają, że np.
przyznają pięciu organizacją po 3 tys. zł.
Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że powinna zostać określona kwota, o jaką organizacja się stara,
nie mogą chyba wystąpić o kwotę nieokreśloną.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że kwota powinna być określona.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy mogą otrzymać środki na byle co, czy muszą zostać przeznaczone
np. na organizację imprez sportowych.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że są to środki na upowszechnianie Kultury Fizycznej, a nie
typowo na sport.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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
10 głosami ,,za”.
7. 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
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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.
Pan Józef Meleszko – zapytał, skąd są terapeuci.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że z Prudnika, ale nie są to pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, są to osoby z zewnątrz.
Pani Magdalena Sobczak – zapytała o nazwiska terapeutów.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że są to Pani Katarzyna Szarblewska i Pan Wojciech Kryś,
którzy są zatrudnieni na umowę zlecenie do końca roku. Są bardzo dobre efekty terapii. Terapią
obejmują również rodziny zastępcze i rodziny biologiczne, co jest bardzo pomocne w działaniach
związanych z rodzinną pieczą zastępczą.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy był ogłoszony konkurs na terapeutów, jeżeli tak to ile się osób
zgłosiło.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że był ogłoszony konkurs, wpłynęły trzy oferty i jedna odpadła,
ponieważ Pani była zainteresowana realizacją zadania jeden raz w tygodniu, a zależało im, aby zajęcia
odbywały się każdego dnia.
Pan Józef Meleszko – zapytał, jaka grupa osób korzysta z porad.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w ciągu roku udzielają 1 500 porad. W tej chwili jest trudna
sytuacja, która wynika z tego, że zmieniała się ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która
jest bardziej rygorystyczna. Obecnie są po kontroli Urzędu Wojewódzkiego w zakresie sprawowania
opieki nad jedną z rodzin, gdzie otrzymali wytyczne, że zawsze, jeżeli otrzymają informację o tym,
że jest prawdopodobieństwo stosowania przemocy, to muszą zakładać niebieską kartę i w związku
z tym już w samym miesiącu maju i czerwcu wydano bardzo dużo niebieskich kart. Osoby, które mają
założoną niebieską kartę są obejmowane terapią w ramach programu Psychologiczno –
Terapeutycznego.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy kontrola Urzędu Wojewódzkiego, była kontrolą, która jest
przeprowadzana co jakiś czas.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że nie, była to kontrola skargowa – doraźna.
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Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy chodzi o mężczyzn, którzy stosują przemoc fizyczną.
Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że chodzi o przemoc fizyczną, przemoc ekonomiczną, przemoc
psychiczną i są zarówno zgłaszane kobiety jak i mężczyźni jako sprawcy przemocy. Niebieska karta
zakładana jest po to, aby rozpoznać sytuację, założenie jej nie oznacza, że jest stosowana przemoc,
tylko otwiera procedurę badania tego, czy przemoc wystąpiła w rodzinie.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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 10 głosami ,,za”.
8. 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 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod
głosowanie 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), który przyjęto 10 głosami ,,za”.
9. 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
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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.
Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że PCPR wymyśla optymistyczne tytuły, z jednej strony dobrze,
ale oni później muszą się z nich tłumaczyć. Tak było w przypadku ,,Domu Marzeń”, gdzie tytuł nie
był ich pomysłem, a w Tygodniku na pół strony została sprawa opisana, gdyż ktoś trochę nadmiernie
optymistycznie potraktował temat.
Pani Jolanta Barska – powiedziała, że w ubiegłym roku brali udział w szkoleniu/programie
organizowanym przez Rząd pt. Polska szczęśliwych rodzin i wpisują się w ten trend, aby uzyskać
środki rządowe.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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 10 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.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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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 1613 O 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. budynku100.000 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-19Gran POWER NFZ); w Rozdziale 85218 o kwotę 13.561 zł., na wydatki bieżące (Aktywny SamorządPFRON); 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.;
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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 Ryszard Kwiatkowski – zapytał na co zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174 391 tys. zł.
w dziale 757 – obsługa długu publicznego, z czego obsługa długu publicznego to kwota 171 tys. zł.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest to błąd rachunkowy, który w autokorekcie został
zaktualizowany.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jakie stanowisko pracy zostanie utworzone w Starostwie.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że zostanie zakupiona zamiatarka i zatrudnią osobę do jej
obsługi.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, na co konkretnie mają zostać przeznaczone środki – 100 tys. zł.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że właśnie na zakup zamiatarki.
Starosta Prudnicki – dodał, że będzie to zamiatarka wielofunkcyjna, z możliwością pługu na zimę.
Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy będą zamiatane chodniki tylko w Prudniku, czy zamiatarka
będzie jeździć po całym powiecie.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że głównie w Prudniku.
Starosta Prudnicki – dodał, że będzie to mały sprzęt, który na drogi jest za słaby.
Pan Józef Meleszko – zapytał, o zakup busa i wywrotki.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że bus osobowy będący w Starostwie jest z 1993 roku i jest
w złym stanie technicznym. Jeżeli chodzi o wywrotkę to uległa zniszczeniu, pracownik zasłabł
i uderzył w drzewo.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy samochód był ubezpieczony.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak.
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Pani Magdalena Sobczak – zwróciła uwagę, że w instytucji nie może być samochód nieubezpieczony.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jaki będzie koszt wywrotki, a jaki busa.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że planują kupić używanego busa za 25 tys. zł., oraz
używaną wywrotkę za 35 tys. zł.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy zostaną zakupione w komisie.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że to zależy kto będzie sprzedawał, pojazdy muszą spełniać
warunki techniczne. Okaże się, czy nie trzeba będzie dołożyć środków.
Pan Józef Meleszko – zapytał, czy bus zostanie zakupiony dla brygady drogowej.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że tak.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, o zapis ,, po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania dochodów,
zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 1.274.265,34 zł.”.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że wprowadzają środki, które otrzymają na różne rzeczy np.
otrzymali dofinansowanie z PFRON 71 tys. zł., otrzymają na lokalny transport zbiorowy 1 mln. zł. itd.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 352), który przyjęto
10 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.
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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 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Prudnickiego (druk nr 353), który przyjęto 10 głosami ,,za”.
Ad.5. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska przedstawiła plan pracy Komisji na
II półrocze 2021 r.
Pani Magdalena Sobczak – zgłosiła uwagę do planu pracy Komisji w punkcie 2. pkt 1 w miesiącu
październiku. Poprosiła o zmianę zapisu ,,egzaminu gimnazjalnego” na ,,egzaminu ósmoklasisty”.
Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że załącznik zostanie zaktualizowany.
Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie plan pracy
Komisji na II półrocze 2021 r. z uwzględnioną uwagą, który został przyjęty 10 głosami ,,za”.
Ad. 6 Sprawy różne, Wolne Wnioski i Zapytania.
Pan Ryszard Kwiatkowski – poinformował, że tydzień temu odszedł o nas zasłużony nauczyciel Pan
Paweł Piechaczek, został pochowany na cmentarzu w Mochowie.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Dom Dziecka, kiedy zostanie
przeniesiony i czy są podjęte już decyzje dotyczące drugiego budynku placówki.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że są w trakcie przenoszenia placówki do Mochowa. Jeżeli chodzi
o budynek w Prudniku, to muszą przygotować bazę. Na razie trwają prace dokumentacyjne
i uzgodnienia z konserwatorem.
Pan Dariusz Kolbek – czyli dalej jest brany pod uwagę budynek koło cmentarza.
Starosta Prudnicki – innego nie mają.
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Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że to, że Starostwo nie posiada innego budynku nie oznacza,
że placówka musi się znajdować koło cmentarza. Zapytał, jak powiat się angażuje w WTZ
u oo. Bonifratrów.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że powiat dopłaca do WTZ 10 % kosztów utrzymania.
Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że powiat przystąpił jako Realizator do Programu
,,Wyrównywanie Różnić Między Regionami III”.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy np. Warsztaty nie mogły by zostać utworzone w budynku Geodezji,
lub przenieść tam Nadzór Budowlany a na ul. Jagiellońskiej utworzyć WTZ.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że WTZ powinno prowadzić stowarzyszenie i będzie prowadzić
je zakon oo. Bonifratów w swoim budynku.
Pan Dariusz Kolbek – ale to powiat jest realizatorem i chciałby wiedzieć jaki jest udział powiatu,
skoro się w to angażuje.
Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że bez udziału powiatu Warsztaty nie mogłyby powstać,
ponieważ to do powiatu składa się wniosek, gdyż są realizatorem Programu pn. ,,Wyrównywanie
różnic między regionami” właśnie w tym zadaniu. Powiat realizuje zadanie i je rozlicza.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto jest odpowiedzialny np. za remonty.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że do remontu, który jest dofinansowany w 50 % Bonifratrzy
dokładają ok. 750 tys. zł. Powiat nie partycypuje w remoncie, jedynie w koszcie utrzymania. Nie był
wykluczony budynek powiatu, ale nie posiadali takiego na tym etapie. Myśleli o tym, żeby
zagospodarować na ten cel budynek przy ul. Podgórnej, z tym że wtedy nie miałby kto prowadzić
Warsztatów, ponieważ musi być organizacja pozarządowa, która da sobie logistycznie i kadrowo z tym
radę. Jedynymi chętnymi byli Bonifratrzy, który przymierzali się do tego już kilka lat. Po za tym nikt
więcej nie chciał się tym zająć, więc musieli w końcu podjąć decyzję i nie unikać problemu
społecznego, który jest ogromny.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kiedy miał miejsce wspomniany wypadek wywrotki.
Starosta Prudnicki – odpowiedział, że około dwa tygodnie temu.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – dodał, że wypadek miał miejsce na ul. Dąbrowskiego, pracownik
zasłabł.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto jest za to odpowiedzialny.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nikt, pracownik po prostu zasłabł.
Pan Dariusz Kolbek – co oznacza, że był przemęczony.
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Wicestarosta, Pan Janusz Siano – nie był przemęczony, tylko zasłabł najprawdopodobniej przez
problem zdrowotny. Co innego gdyby zasnął, to mogłoby oznaczać, że był przemęczony, ale zasłabł
i takie jest oficjalne stanowisko policji.
Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy auto się nadaje do kasacji.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – niestety pracownik niefortunnie uderzył w drzewo, ale jemu się nic
nie stało. Każdemu taka sytuacja może się zdarzyć i uważa, że nie ma sensu drążyć tematu.
Pan Dariusz Kolbek – jest to mienie powiatowe i chce znać sytuację.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że takie rzeczy każdemu się mogą zdarzyć.
Pan Dariusz Kolbek – jeżeli zasłabł, to znaczy, że był chory.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – poprosił, aby Radny nie opowiadał takich rzeczy.
Starosta Prudnicki – należy się skupić na tym, że pracownik nie ucierpiał i jechał sam, ponieważ
akurat uderzył w stronę pasażera. Gdyby znajdowała się jakaś osoba obok, mogłaby tego nie przeżyć.
Pan Józef Meleszko – zapytał jakie czynności wykonuje brygada antykryzysowa.
Pani Larysa Zamorska – zwróciła uwagę, że brygada drogowa, a nie antykryzysowa.
Pan Józef Meleszko – nazywa ich brygadą antykryzysową, poprosił o udzielenie odpowiedzi.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że brygada wykonuje wszystko to, co jest im zlecone.
Pan Józef Meleszko – należałoby się im przyjrzeć i zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wykonują
swoją pracę, ponieważ nie wie, jak można wykonać przycinkę drzewa, np. lipy gdzie są odrosty, które
z jednej strony od drogi są wycięte, a z tyłu nic nie jest ruszone. Zastanawia się, czy ktoś tych ludzi
rozlicza z wykonywanej pracy. Ludzie dookoła się śmieją z tego, co oni robią. Słyszał już taką opinię
od niejednej osoby. Uważa, że jeżeli wynajęłoby się osoby do wykonania pewnego zakresu prac, na
pewno zostałoby zrobione dużo więcej i lepiej.
Starosta Prudnicki – powiedział, że również mają krytyczny stosunek do niektórych zleceń, które są
przekazywane np. ostatnio ekipa kosiła Prudnik przez dwa tygodnie. Będą starali się w jakiś sposób
usprawnić działania, lub spróbują zrobić restrukturyzację.
Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że może jest za mało pracowników.
Starosta Prudnicki – uważa, że nie chodzi o kwestię ilości pracowników. Jeżeli firma prywatna
otrzymuje zlecenie, że ma wykonać drogę, to stara się w jak najszybszym czasie zadanie wykonać,
ponieważ inaczej zleceniodawca nie zapłaci i pracodawca będzie miał problem z wypłatą dla
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pracowników, natomiast ekipa Starostwa wie, co ma zagwarantowane tj. trzynastka, wczasy pod
gruszą, ubranie robocze itd. Tyle tego wszystkiego mają, że zapominają, że jeszcze trzeba popracować.
Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że jeszcze zupki się im dowozi na miejsce pracy.
Starosta Prudnicki – powiedział, że się nie dowozi, ale służba BHP nawet wnioskowała, żeby
zamówić ekipie catering.
Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że takie są przepisy. Jeden z pracodawców kiedyś robił tak,
że wyznaczał odcinek koszenia, na który wstawiał jednego pracownika i mierzył mu czas. Następnie
przeliczał ile jest pracy do wykonania i podawał, w jakim czasie praca ma zostać wykonana.
W związku z tym, że się nie wyrabiał, musiał zostać po godzinach.
Starosta Prudnicki – próbują stosować podobny system, ale na razie bez skutku.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że pod dużym znakiem zapytania jest funkcjonowanie
ekipy w takiej liczbie pracowników jaką mają.
Pani Magdalena Sobczak – taniej będzie zlecić zadania firmie zewnętrznej.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – taniej będzie, ale również firma zewnętrzna może zrobi to w ten
sposób, że efekty pracy nie będą denerwowały zarówno ich jak i mieszkańców. Tak jak Radny
Meleszko, on również słyszy negatywne opinie od mieszkańców powiatu na ten temat. Prawdą jest,
że ekipa nie jest efektywna w tym co robi. Bardzo często dla tych pracowników ta praca jest podstawą,
w której mają zapewnione wszystkie kwestie socjalne zabezpieczone, a popołudniami chodzą na
fuchy, więc nie są tą pracą zainteresowani. Taką sytuację mają zarówno z ekipą drogową, jak i ekipą
budowlaną. Uważa, że należałoby ograniczyć ilość pracowników do minimum w celu wykonania
drobnych zadań, a do np. koszenia czy łatania dziur wynająć firmę, która zrobi to szybciej
i efektywniej, a przede wszystkim będą wiedzieli za co zapłacili.
Pan Dariusz Kolbek – należałoby zrobić rozeznanie, jaki byłby koszt zatrudnienia firmy zewnętrznej.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – wstępnie już to analizowali. Po przeprowadzonym remoncie
budynku w Mochowie, po przeliczeniu godzin i ludzi którym trzeba było zapłacić za to, że się tym
zajmowali, rachunek był prosty.
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Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując
wszystkim za udział.

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

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