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Protokół Nr 33/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 25 październik 2021 r. 

 

Obecność członków Komisji według list obecności stanowi załącznik do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska, 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – Pani Jolanta Barska, 

- Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia – Pan Ryszard Matuszak. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

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

5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

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

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia Komisji. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

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

który powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu.  

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

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

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

 Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Bodaszewski poinformował, że do rozpoczęcia 

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

głosowania, protokół Nr 32/2021 z dnia 24 września 2021 r., przyjęty został 4 głosami ,,za”. 

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

 Na posiedzenie Komisji przybył Pan Dragomir Rudy. W posiedzeniu bierze udział 5 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy 

w Prudniku (druk nr 378) 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań  

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Prudniku. Poinformowała, że zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia brzmienia 

paragrafu 1 o ustęp 2, określający przeznaczenie środków finansowych w ramach rehabilitacji 

zawodowej. 

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

pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy 

w Prudniku (druk nr 378), który został przyjęty ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji 

Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 (druk nr 379) 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji 

Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022. Poinformowała,  

że poprzednie edycje Programu, tj. edycja 2019 - 2020  oraz edycja 2021 na terenie Powiatu 

Prudnickiego cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, które dzięki niemu 

uzyskały możliwość: poprawy jakości ich życia, w szczególności poprzez wsparcie w kontaktach 

społecznych; zapewnienie adekwatnego do potrzeb wsparcia i pomocy w wyjściu z domu; ułatwienie 

zaangażowania się w życie społeczno-kulturalne, w tym udział w wydarzeniach m.in. społecznych, 
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kulturalnych, rozrywkowych. Realizacja Programu odbywa się pomimo pandemii Covid-19,  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W roku 2020 PCPR zatrudniał w formie umowy zlecenie  

35 asystentów osób  niepełnosprawnych, a  z usług asystenckich skorzystało ponad 50 osób. Obecnie są 

zawarte 74 umowy, wspierające 97 niepełnosprawnych, w tym 14 dzieci oraz 65 dorosłych  

o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie wciąż do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie zgłaszają się kolejne osoby z prośbą o przyznanie usług asystenckich. Osoby te są 

zainteresowane udziałem w Programie w 2022 roku. Program pn. „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2022, podobnie jak trwająca obecnie edycja, umożliwia przyznanie usług 

osobom niepełnoletnim, co jest bardzo pomocne zarówno dla dzieci z niepełnosprawnościami jak i ich 

opiekunów, a także kładzie nacisk na pomoc osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia. 

Dodatkowo Program umożliwiał dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego realizujących 

zadania mające na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. PCPR z własnych kontaktów  

z osobami niepełnosprawnymi, rozmów z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej oraz 

podmiotami zaangażowanymi w pomoc niepełnosprawnym wie, że pomoc w postaci usług asystenckich 

jest  dla nich dużym wsparciem a realizacja Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2022 pozwoli choć w części zaspokoić zapotrzebowanie na tego typu 

pomoc. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy np. żona może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że nie może być nikt, kto zamieszkuje wspólnie z osobą 

niepełnosprawną, ponieważ żona lub dzieci mają obowiązek opiekowania się taką osobą, co wynika  

z kodeksu rodzinnego, natomiast rodzina może wskazać osobę, która mogłaby świadczyć usługi na 

rzecz tej osoby. Jeżeli np. osoba zajmuje się swoim małżonkiem 24 godziny na dobę, to może również 

skorzystać z opieki wytchnieniowej. 

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 (druk nr 379), który przyjęto ,,jednogłośnie”  

5 głosami ,,za”. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego 

do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 380) 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji 

Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. Poinformowała, że poprzednie edycje Programu 

tj.: edycja 2019, edycja 2020 oraz edycja 2021, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Głównym celem 

Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  
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z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

i orzeczeniami równoważnymi. Realizacja programów resortowych „Opieka wytchnieniowa”- edycja 

2019, 2020 i 2021 w znacznym stopniu przyczyniła się do podniesienia jakości sprawowanej opieki nad 

osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Prudnickim. Dodatkowo Program umożliwił 

dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania mające na celu wsparcie 

społeczne osób niepełnosprawnych.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy w Domu Pomocy Społecznej po otrzymaniu skierowania, 

można się starać o wspólny pokój dla schorowanego małżeństwa. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że są to sprawy organizacyjne do ustalenia z Panem Dyrektorem.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, jaki byłby koszt takiego pokoju. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie płaci się za pokój, tylko jest ustalana stawka za pobyt 

osoby w DPS. 

Pani Jolanta Barska – dodała, że aktualnie stawka wynosi około 4 tys. zł. za osobę. 

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka 

wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 380), który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu 

Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie 

dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii 

kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach programu Kolej + (druk nr 376) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-

prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice 

Śląskie" w ramach programu Kolej +. Poinformowała, że na podstawie uchwały nr XXIX/240/2020 

Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej  - KOLEJ + do 2028 roku” wyrażono zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

Partnerstwa i wspólną realizację w/w projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej o łącznej wysokości 19 986,25 zł. w formie 

dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania. Koszt realizacji dokumentacji wynosi 

1 159 890, 00 zł. brutto, z czego 1 000 000,00zł. pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych otrzymanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, a 159 890,00 zł. stanowić będą 
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środki własne partnerów projektu, w tym Powiatu Prudnickiego w wysokości 19 986,25 zł. Niezbędne 

jest potwierdzenie w/w zabezpieczenia finansowego partnerów na realizację inwestycji w formie 

stosowanych uchwał. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, czy wszystkie gminy partycypują w identycznej kwocie. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy projekt będzie obejmował most w Racławicach Śląskich. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak i jest to największy koszt na odcinku Powiatu. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że most nie jest w złym stanie. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że mimo wszystko jeżeli będzie robiona cała linia, to most 

również. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy będzie to linia elektryczna, czy normalna. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że raczej będzie to linia elektryczna, wszystko zależy od 

oszacowania kosztów i decyzji partnerów. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że dworzec PKP niszczeje. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że jak był składany projekt na ul. Kolejową, to Powiat 

chciał przejąć dworzec, aby ująć go w tym projekcie, ale niestety nie było na to zgody. 

Pan Dragomir Rudy – jest sceptycznie nastawiony do linii Racławice Śląskie - Racibórz, ponieważ 

uważa, że są to pieniądze wyrzucone w błoto. Studentów nie ma, młodzież przeważnie do szkoły 

dojeżdża samochodem. Autobusy jeżdżą puste. Aby linia nie była pusta, musiałaby mieć połączenie  

z miastem wojewódzkim. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że jest dużo dzieci, które z Racławic dojeżdżają do 

szkół np. do Głubczyc. Jeżeli pociągi będą jeździły w takich godzinach, jak ludzie tego potrzebują, to 

nie będą jeździły puste.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji 

przedprojektowej (plastyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 

294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach programu Kolej + (druk nr 376), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 
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 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy  

w powiecie prudnickim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 377) 

 Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Poinformowała, że projekt „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie 

prudnickim” został opracowany w związku z ogłoszonym konkursem współfinansowanym  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych 

pozostających na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. Celem Głównym projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat zamieszkujących 

obszar powiatu prudnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby 

bezrobotne, poprzez udzielenie wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej dla 25 osób. Udzielona pomoc przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

a utworzenie nowych podmiotów gospodarczych pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości 

oraz konkurencyjności w powiecie prudnickim. W związku z rozwojem nowo utworzonych 

przedsiębiorstw ilość zatrudnionych w nich osób będzie sukcesywnie wzrastała, co wpłynie na 

redukcję stopy bezrobocia. Łączny budżet wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 762 195,00 zł. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapyta, dlaczego jest ograniczona liczba osób do 25. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że prawdopodobnie było zrobione rozeznanie i PUP wie, 

jakie jest zapotrzebowanie. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy Powiat dokłada środki na realizację Programu. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie, są to środki zewnętrzne z przekazaniem dla PUP. 

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 377), który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”., 

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

Prudnickiego do projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus + (druk nr 381) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu ,,Europejski Prudnik"  

w ramach programu Erasmus +. Poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku 
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zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do w/w projektu. Program skierowany jest do 

uczniów klas technikum i obejmuje realizację praktyk zawodowych we wszystkich nauczanych 

zawodach w szkole. Wartość projektu to 80 tys. zł.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – wydawało mu się, że Program Erasmus już nie istnieje. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że istnieje Erasmus +. Dopóki są środki, to programy 

funkcjonują.  

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

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

do projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus + (druk nr 381), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

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

(druk nr 382) 

 Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

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

planowanych do otrzymania dochodów oraz wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 

ogółem 427.439 zł. Zwiększono dochody majątkowe: w Rozdziale 60014 o kwotę 20.000 zł.  (dotacja 

z Gm. Biała); w Rozdziale 80195 o kwotę 6.000 zł. (dochody z rozliczenia projektu UE). Wprowadzono 

dochody bieżące: w Rozdziale 60014  zwiększono o kwotę 22.000 zł. (wpływy z różnych opłat); 

w Rozdziale 60095  zwiększono o kwotę 500 zł. (wpływy z różnych opłat); w Rozdziale 

70005 zwiększono o kwotę 1.000 zł. (wpływy z opłat za trwały zarząd); w Rozdziale 

71012  zwiększono o kwotę 50.000 zł. (wpływy z usług); w Rozdziale 75020 zwiększono o kwotę 

46.000 zł. (wpływy z opłat, rożnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych); w Rozdziale 

75622  zwiększono o kwotę 40.000 zł. (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych); 

w Rozdziale 85395 zwiększono o kwotę 152.439 zł. (dotacja na realizacje projektu ze środków UE); 

w Rozdziale 90019  zwiększono o kwotę 20.000 zł. (wpływy z różnych opłat); w Rozdziale  

92195 o kwotę 69.500 zł. (dochody z rozliczenia projektu UE). Po stronie planu wydatków 

majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę 40.000 zł.  (Budowa chodnika  

w m. Łącznik); w Rozdziale 60095 o kwotę 20.000 zł. (dotacja na dokumentacje w ramach Kolej +);  

w Rozdziale 80195 o kwotę 6.000 zł. (dokumentacja na rozbudowę placu manewrowego przy CKZiU); 

w Rozdziale 90095 o kwotę 10.000 zł. (zwiększenie wydatków projektu „Bioróżnorodność bogactwem 

Gminy Głuchołazy, gminy Nysa, Gminy Nysa, Powiatu Prudnickiego". Zwiększono plan wydatków 

bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 

60014 - kwota 31.470 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75411 - kwota 15.000 zł.; w Rozdziale 

80102 o kwotę 200.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia w SOSW); w Rozdziale 80117 o kwotę 
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2.530 zł. (dotacja na kursy kwalifikacyjne dla uczniów); w Rozdziale 80120 o kwotę 30.000 zł. 

(zwiększenie na wynagrodzenia LO1); w Rozdziale 80134 o kwotę 20.000 zł. (zwiększenie na 

wynagrodzenia w SOSW); w Rozdziale 85295 o kwotę 15.341,53 zł. (zwiększenie wydatków projektu 

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

wsparcie pieczy zastępczej”- II edycja); w Rozdziale 85395 o kwotę 152.439 zł. ( realizacja projektu ze 

środków UE); w Rozdziale 90001 na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - kwota  

20.000 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 

85295 o kwotę 70.000 zł. (wykonanie dokumentacji dla obiektu na placówkę opiekuńczo-

wychowawczą); w Rozdziale 85295 o kwotę 15.341,53 zł. (zmniejszenie wydatków projektu „Bliżej 

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

pieczy zastępczej”- II edycja). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia: 

(przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach): w Rozdziale 85403 o kwotę 

50.000 zł. 

 Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego, o który, po wyrażeniu zgody przez Radę, 

zostanie rozszerzona sesja zwołana na dzień 29 października br. 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 

proponuje się wprowadzenie następujących zmian: w wydatkach bieżących zwiększono zadanie 

w poz. w poz.1.1.1.1 „Technika bez granic” do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 

216.652 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 216.652 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie 

w poz.1.1.1.13 „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim” do realizacji w latach 2021-2022 na 

kwotę ogółem 762.195 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 152.439 zł., na 2022 r. na kwotę 609.756 zł.; 

w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.14 „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie 

rodzin przezywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 

edycja ” do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 373.485,53 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 

343.485,53 zł., na 2022 r. na kwotę 30.000 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie 

w poz.1.1.1.15 „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków 

transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, 

w tym związanych z COVID-19” do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 73.906 zł., w tym 

na 2022 r. na kwotę 73.906 zł.; w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 

w poz.1.1.2.3 „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo- 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja ” do realizacji w latach 2021-2022 na 

kwotę ogółem 504.644,68 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 204.644,68 zł., na 2022 r. na kwotę  

300.000 zł.; w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz.1.1.2.4 „Wsparcie służb 

zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego 
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z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19” 

do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 269.000 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 269.000 zł. 

W wykazie przedsięwzięć  w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania 

pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach 

majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 1.3.2.6 "Dobudowa windy do budynku położonego przy 

ul. Parkowa 10 w Prudniku" do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 346.480 zł., w tym na 

2021 r. na kwotę 16.236 zł., na 2022 r. na kwotę 330.244 zł. Zaktualizowano plan dochodów  

i wydatków bieżących i majątkowych w 2021 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. 

Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 660.244zł., 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 660.244 zł. Przychody 

na 2022 rok w kwocie 330.000 zł. są przeznaczone na realizacje zadania wykazanego  w poz.1.1.1.14  

oraz 1.1.2.3 „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo- 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja ”, które jest finansowane z dotacji celowej  

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3. pkt .5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przychody na 2022 rok w kwocie  

330.244 zł. są przeznaczone na realizacje zadania wykazanego  w poz. 1.3.2.6 "Dobudowa windy do 

budynku położonego przy ul. Parkowa 10 w Prudniku", są to środki otrzymane w 2020 roku 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r . rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat 

spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

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

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021 (druk  

nr 382), który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych za poprzedni 

rok szkolny. 

 9. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do 

roku szkolnego 2021/2022 

Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty (…) przedstawił informację  

o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Prudnicki oraz informacje w sprawie organizacji i przygotowania 

powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022. Poinformował, że informacja 

została przygotowana w związku z art.11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

oraz w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej. Przedmiotowa informacja uwzględnia  
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m.in. wyniki: różnego rodzaju sprawdzianów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z 

uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratora oświaty. Do samorządu Powiatu, jako organu prowadzącego szkoły należy w szczególności 

zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki, wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i organizacyjnej, 

wyposażenie szkól i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw finansowych  

i administracyjnych. W związku z epidemią Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021 szkoły i placówki 

zmagały się z dodatkowymi problemami, polegającymi na zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki i pracy, przeprowadzeniu egzaminów maturalnych i zawodowych w reżimie sanitarnym zgodnie 

z wytycznymi MEN i SANEPID oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu nauczania w ramach 

nauki zdalnej. Dokładnie przedstawił analizę kosztów funkcjonowania szkół w Powiecie Prudnickim. 

Powiat Prudnicki, jak większość organów prowadzących ma w ostatnim okresie olbrzymie problemy 

ze zbilansowaniem kosztów ponoszonych na oświatę z przyznaną subwencją oświatową. 

Systematycznie wzrasta kwota, którą musi dołożyć do szkół i placówek oświatowych. Budżet Powiatu 

na 2020 r. po stronie wydatków wyniósł 75 429 612,04 zł., natomiast łączne wydatki na oświatę 

poniesione przez Powiat wyniosły 24 487 030,54 zł., co stanowi aż 32,46 % całego budżetu. Deficyt 

subwencji wyniósł -5 985 306,54 zł. W ciągu ostatnich czterech lat lawinowo wzrosła kwota 

dofinansowania oświaty z budżetu Powiatu. Na podstawie roku 2020 można wyliczyć, że subwencja 

oświatowa tylko w 78 % pokrywa wydatki na utrzymanie bieżące szkół i placówek oświatowych. 

Przedstawił również wyniki egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, ilu było absolwentów w poprzednim roku szkolnym. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że w roku ubiegłym było ok. 440 absolwentów.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy w szkołach średnich należących do Powiatu, dyrektorzy 

zarabiają mniej niż nauczyciele. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że zdarzają się nauczyciele, którzy zarabiają więcej od 

dyrektora, ponieważ mają nadgodziny, zwłaszcza w SOSW. Wynika to z tego, że zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, które funkcjonują trzeci rok, dyrektor nie może wyrobić godzin 

ponadwymiarowych, chyba że w wyjątkowych sytuacjach.  
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Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy Powiat jako właściciel szkoły, nie może zwiększyć 

dyrektorowi wynagrodzenia.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że starają się dawać, ale też nie do końca Powiat o tym 

decyduje. 

Pan Dragomir Rudy – zwrócił uwagę, że Powiat dokłada do oświaty ogromne kwoty, za które mogła 

by być wykonana np. droga Mochów – Racławice Śląskie.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy do szkoły specjalnej uczęszczają dzieci z Powiatu 

Prudnickiego, czy z innych powiatów również. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że zdecydowana większość jest z Powiatu Prudnickiego, ale 

zdarzają się również uczniowie z poza.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy płaci za nich nasz Powiat. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że na każdego ucznia przypada subwencja. Przepisy mówią,  

że Starosta musi zapewnić odpowiednią formę kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie. 

Jeżeli powiat sąsiedni nie ma placówki, która mogłaby zapewnić opiekę takiemu dziecku, to 

występuje do naszego powiatu i wtedy Starosta musi dziecko przyjąć. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę na pensje nauczycielskie, które jego zdaniem nie 

powinny zależeć od jego stopnia, czy Karty nauczyciela tylko zaangażowania w prace. Jeżeli ktoś jest 

dobrym nauczycielem to powinno iść za tym wysokie wynagrodzenie. 

Pan Ryszard Matuszak – powiedział, że nauczyciele w placówkach nie zarabiają na danym stopniu 

jednakowo, tylko w informacji została podana średnia. 

Pan Dragomir Rudy – zwrócił uwagę, że w SOSW w Prudniku na 112 uczniów jest 24 oddziały, czyli 

więcej niż we wszystkich pozostałych szkołach. Wypada 4,5 ucznia na oddział. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że zmieniono przepisy, ale nikt nie patrzył na konsekwencje 

finansowe. 

Pan Ryszard Matuszak – dodał, że dwa lata temu wprowadzono również 300 zł. wychowawczego co 

miesiąc. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie informację  

o realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych za poprzedni rok szkolny, którą 

przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Następnie Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty (…) przedstawił 

informację w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku 
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szkolnego 2021/2022. W informacji m. in. znalazły się wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych  

w roku szkolnym 2021/2022: utworzonych zostało 14 oddziałów klas pierwszych, w których jest  

365 uczniów; 5 oddziałów w LO nr 1 w Prudniku, 5 oddziałów Technikum, 3 oddziały szkoły 

branżowej i 1 oddział szkoły specjalnej. Utworzono jedną klasę w Liceum Ogólnokształcącym dla 

dorosłych w Zespole Szkół w Głogówku dla 15 słuchaczy, ponadto w ZSR w Prudniku utworzono  

2 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 55 słuchaczy. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach  

w porównaniu do roku poprzedniego: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 104 uczniów, 

wzrosła o 2 uczniów, w ZSO nr 1 357 uczniów, wzrosła o 17 uczniów, w CKZiU 361 uczniów, 

wzrosła o 18 uczniów, w ZSR 460 uczniów, zmalała o 10 uczniów, w ZS w Głogówku 271 uczniów, 

zmalała o 17 uczniów, łącznie do szkół zostało przyjętych o 10 uczniów więcej, niż w roku ubiegłym, 

w sumie w szkołach jest 1553 plus 11 głęboko upośledzonych. W ostatnim okresie duży wpływ na 

koszty funkcjonowania oświaty i problemy finansowe ma ilość wydanych orzeczeń o indywidualnym 

nauczaniu i zajęciach rewalidacyjnych.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że prowadzone były kiedyś rozmowy na jednej z Komisji 

nt. baterii słonecznych na szkołach. Zapytał, czy Powiat bierze takie rozwiązanie pod uwagę. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że była koncepcja, aby zamontować panele w ZSO nr 1  

w Prudniku ze względu na płaski dach. Wniosek o dofinansowanie został złożony, ale dofinansowania 

nie otrzymali. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że w ZSO nr 1, w ramach termomodernizacji hali sportowej 

została zamontowana pompa ciepła, podgrzewająca wodę. Jeżeli chodzi o panele słoneczne, to  

w ramach termomodernizacji ZSR w Prudniku, na którą wniosek został złożony o dofinansowanie  

ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, były zastosowane panele. Projekt obecnie jest w ocenie. 

Największy problem jest z zużyciem wyprodukowanej energii w okresie wakacyjnym, kiedy jest 

sezon kulminacyjny, a dzieci nie ma w szkołach. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że nie do końca tak jest, po prostu Powiat w lecie odda 

więcej energii, a w zimie ją odbierze. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że od stycznia niestety mają się zmienić zasady. Uważa, że 

na budynku ZSO nr 1 w Prudniku nie zostaną zamontowane panele, ponieważ są tam problemy  

z konstrukcją dachu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – przejeżdżał ostatnio drogą z Wilkowa do Mionowa, na którą Powiat 

otrzymał środki. Jeżeli wyglądałaby tak droga między Racławicami a Dzierżysławicami, to nie 

upominałby się o jej wyremontowanie. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że otrzymali środki tylko na odcinek, a nie na całą drogę. 

Poinformowała, że w dniu dzisiejszym powiat otrzymał 15 mln zł. z Programu Polski Ład i między 

innymi zostanie wykonana część drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że Gmina Głogówek powinna partycypować w kosztach, 

ponieważ przez nich jest w takim fatalnym stanie. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że będą prowadzone na ten temat rozmowy z Gminą. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – poprosił, aby sprawdzić w przepisach, czy Radni obecni na sesji na sali, 

muszą siedzieć w maseczkach. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że nadal należy przestrzegać reżimu sanitarnego, więc 

maseczki powinny być ubierane, ponieważ każdy bierze na siebie odpowiedzialność.  

Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia.  

 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz 

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

posiedzenie Komisji. 

   

 Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska  Kazimierz Bodaszewski 


