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Protokół Nr 33/2021  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 28 października 2021 r. 

 

 

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska stwierdziła,  

że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska, 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

- Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia (…) – Pan Ryszard Matuszak, 

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

- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – Pan Andrzej Chruściel, 

- Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – Pan Paweł Walaszczyk, 

- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – Pan Benedykt Chałupnik, 

- Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – Pan Artur Stochmiałek, 

- Dyrektor 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. Analiza i zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 

ponadgimnazjalnych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

a) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach 

tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego; 
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b) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty lub właściwego 

ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do 

zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

6. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych 

do roku szkolnego 2021/2022. 

          7.   Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

          8.   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 7 członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że do 

rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji. Po przegłosowaniu protokół Nr 32/2021 

z dnia 29 września 2021  r., został przyjęty 5 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się”. 

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

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. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Ewelina Langfort. W posiedzeniu bierze udział  

8 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska poddała pod 

głosowanie 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), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 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, 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 i, o ile będzie on kontynuowany – w kolejnych latach. 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. 

Na posiedzenie Komisji przybył Starosta Prudnicki. W posiedzeniu bierze udział 9 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 
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Pan Józef Meleszko – zapytał, ilu asystentów PCPR planuje zatrudnić i jaka jest jego miesięczna 

kwota uposażenia. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że asystentowi przysługuje uposażenie w wysokości 40 zł. 

brutto za godzinę pracy z osobą niepełnosprawną. Asystent może przepracować maksymalnie  

60 godzin w miesiącu. W roku bieżącym angażowali asystentów na 30 godzin, ponieważ tylko na tyle 

wystarczyło środków. Nie wie ile ich będzie w przyszłym roku, ale planują objąć programem 100 osób 

niepełnosprawnych. Jeden asystent może pracować z więcej niż jedną osobą, ale starają się, żeby nie 

było to więcej niż trzy osoby. Na dzień dzisiejszy mają podpisane 74 umowy i 96 osób 

niepełnosprawnych. Jest to dobry program, ponieważ OPS-y szczególnie miejskie jak np. Prudnik czy 

Biała, nie docierają na wioski, a asystent obejmuje również obszary wiejskie.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, ile godzin asystenta w miesiącu przypada jednej osobie 

niepełnosprawnej. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że program został zaplanowany tak, żeby osoba 

niepełnosprawna skorzystała z 60 godzin asystenta w miesiącu. Ze względu na to, że środki były nie 

wystarczające, podzielili je w taki sposób, aby wszyscy, zarówno osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności jak i z umiarkowanym mogły skorzystać z opieki. Na dzień dzisiejszy zostało 

jeszcze trochę środków, ponieważ nie wszyscy rozpoczęli prace w tym samym czasie i w związku  

z tym zwiększyła ilość godzin opieki dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Będą 

prowadzić rozmowy również z Ośrodkami Pomocy Społecznej, aby określili, jakie są potrzeby i komu 

przyznać ile godzin, ponieważ to oni lepiej znają sytuację tych osób.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, co się dzieje w przypadku, jeżeli osoba która korzysta z pomocy 

asystenta pójdzie do szpitala. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że rozliczają tylko tyle godzin, ile jest wykonanych. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, jakie zadania wykonuje asystent. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że asystent ma za zadanie uaktywniać osobę niepełnosprawną, 

włączać ją do życia społecznego czyli np. pójść z nią do kościoła, do kina, na zakupy itd. W pandemii 

występowały sytuacje, że osoby niepełnosprawne najbardziej cierpiały z powodu samotności, więc 

zadaniem asystenta jest również rozmawianie z takimi osobami.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, jak sytuacja z asystentami wyglądała podczas pandemii. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w 2020 r., kiedy był lockdown i wszystko było zamknięte, 

zalecenia Ministerstwa były takie, żeby nie kontaktować się z osobami niepełnosprawnymi, ale  

np. zrobić zakupy czy utrzymywać kontakt poprzez rozmowę telefoniczną. W późniejszym okresie już 

pozwolono, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna sobie tego życzy, aby asystent ją odwiedzał.  
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 Na posiedzenie Komisji przybył Pan Dariusz Kolbek. W posiedzeniu bierze udział  

10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

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

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

10 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 

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 Józef Meleszko – zapytał, ile środków zostanie przekazanych na realizację programu. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że na to zadanie będą składać zapotrzebowanie w wysokości  

250 tys. zł. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

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

wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 380), który przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Analiza i zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 

ponadgimnazjalnych za poprzedni rok szkolny. 

Ad. 6. 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. 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 
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Informacji Oświatowej. Przedmiotowa informacja uwzględnia 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. 

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

informację w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku 

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, 
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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.  

Posiedzenie Komisji opuścił Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski. W posiedzeniu bierze 

udział 9 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – dodał, że prowadzenie odpowiedzialnej polityki oświatowej 

należy do priorytetowych zadań działalności Zarządu Powiatu w Prudniku. Aby było to możliwe 

niezbędnym jest zapewnienie młodzieży jak najlepszych warunków kształcenia i podejmowania 

działań w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych na modernizację i doposażenie 

placówek oświatowych. W budynku przy ulicy Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku ma być zorganizowane 

nowoczesne centrum kształcenia zawodowego. Sfinalizowana została w obiekcie wymiana źródła 

zasilania w ciepło oraz termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z budynkiem łącznika. Koszt tej 

inwestycji to 830 tyś. zł. W obiekcie tym od 1 kwietnia 2019 r. przez 40 miesięcy wdrażany jest  

w partnerstwie ze szkołą w Bruntalu  Polsko – Czeski program ,,Technika bez granic”, w ramach 

którego za kwotę 2 900 000 zł. wyposażone zostaną w najnowocześniejszy sprzęt dwie pracownie 

Przemysłu 4.0, umożliwiające realizację modeli 4D i ich rzeczywiste wykonanie i wykorzystanie. 

Główny nacisk stawiany jest na poprawę jakości kształcenia, unowocześnienie oferty i dostosowanie 

jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wartość projektu dla CKZiU to około 1,5 mln. 

euro. Kolejnym projektem, który jest realizowany przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 to utworzenie 

nowoczesnego inkubatora przedsiębiorczości, który powstał w przebudowanym budynku 

gospodarczym. Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku inwentarskiego na Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Prężyńskiej  

3-5-7 w Prudniku” zostało już zakończone. W efekcie powstał nowoczesny obiekt wyposażony  

w pracownię komputerową, pomieszczenia warsztatowe i biurowe, pomieszczenia fryzjersko-

kosmetyczne oraz pomieszczenia do metalo-plastyki. W ramach długofalowej strategii  projekt skupia 

się na wspieraniu biznesu i  przedsiębiorczości  poprzez  stworzenie innowacyjnego programu 

kształcenia. Zaplanowane zostały międzynarodowe targi przedsiębiorczości, wykłady motywacyjne  

i warsztaty, obóz przedsiębiorczości. Ponadto w CKZiU dla uczniów szkół średnich odbywają się 

zajęcia dydaktyczne w następujących dziedzinach: techniki fryzjerskie z podstawami kosmetologii; 

prace ręczne – mały majsterkowicz; tworzenie materiałów reklamowych oraz zajęcia informatyczne; 

przedsiębiorczość bez tajemnic. Zakończyła się również kolejna inwestycja związana  

z termomodernizacją budynku II LO w Prudniku przy ul. Kościuszki 55, realizowana ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Został wymieniony system centralnego ogrzewania. 

Jego źródło stanowią nowoczesne i ekonomiczne w użytkowaniu pompy ciepła. W celu poprawy 
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efektywności termicznej obiektu, zostały docieplone stropy i wymieniona stolarka okienna  

i drzwiowa. W planach jest wybudowanie na terenie II LO parkingu wraz z drogami wewnętrznymi na 

kwotę ponad 0,5 mln zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 

termomodernizacja budynku ZSR przy ulicy Kościuszki 76. Ta druga inwestycja planowana jest ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 

około 3,3 mln zł. Planuje się również uporządkowanie terenu wokół  Centrum Kształcenia 

Zawodowego przy ul. Prężyńskiej i utworzenie miejsc parkingowych. Zbliża się finał inwestycji 

Powiatu Prudnickiego, związanej z ochroną bioróżnorodności na terenie II Liceum 

Ogólnokształcącego w Prudniku. Jest to projekt innowacyjny w skali całego kraju. Park wokół szkoły 

ma być nie tylko miejscem wypoczynku, ale również zdobywania wiedzy. Z tego powodu ustawiono 

tam liczne tablice edukacyjne, schemat mrowiska czy domek dla owadów. Na zaawansowanym etapie 

są prace adaptacyjne w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicach budynku.  Powstaje tam 

 multimedialne centrum edukacji o tematyce pszczelarskiej. Zakupiono maszyny związane z produkcją 

miodu, które zostały zamontowane w pracowniach. Wykonane są również interaktywne tablice, 

zarówno te dla najmłodszych, jak i starszych uczestników warsztatów, za pomocą których będzie 

można rozwinąć swoją wiedzę o tych pożytecznych owadach. Miód, który będzie używany podczas 

zajęć, pochodzi z własnej pasieki, która jest zlokalizowana w szkolnym parku. Inwestycja ta pozwoli 

również na rozpoczęcie szkolenia przyszłych pszczelarzy w Zespole Szkół Rolniczych. Zadanie 

realizowane jest w ramach działania 5.1 „Bioróżnorodność przyrodnicza” RPO WO na kwotę  

970 tyś. zł.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska oddała głos Dyrektorom szkół.  

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – poinformował, że ZS w Głogówku jest 

jedyną placówką Powiatu Prudnickiego, która nie znajduje się w stolicy Powiatu. Główne założenia, 

które są realizowane przez organ prowadzący skupiają się na Prudniku, co można zauważyć chociażby 

po samym sprawozdaniu. Jeżeli chodzi o przygotowanie placówek, to w najgorszym stanie obecnie jest 

sala gimnastyczna, która wymaga kapitalnego remontu. Budynek główny jest po termomodernizacji 

przeprowadzonej w 2015 r. Większe, kompleksowe działania remontowe nie miały miejsca, jak już to są 

prowadzone drobne prace remontowe własnymi środkami. Podziękował powiatowi za dofinansowanie 

sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej, który w dniu dzisiejszym odebrał. Jeżeli chodzi  

o infrastrukturę, to na pewno istotną sprawą byłaby wymiana pokrycia dachowego na wszystkich 

budynkach. W latach 90-tych dachówka została wymieniona na blachę, co wizualnie nie wygląda 

dobrze, ale nie chodzi tylko o walory estetyczne, ale przede wszystkim o to, żeby zabezpieczyć 

budynek. Szkoła ma bardzo liczne oddziały szkoły branżowej, od 35 do 40 osób. Zdarzają się również 

w Technikum oddziały małoliczne i się to w miarę finansuje, co zostało uwidocznione w ostatnio 

udostępnionych dochodach. Cieszy go fakt, że ZS w Głogówku pomimo wielu minusów, jak np. słaby 

nabór do szkoły, jest najmniej dotowaną placówką w całym powiecie.  
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Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, co obecnie jest w budynkach przy podwórku ZS w Głogówku.  

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że w budynkach są  

w sumie trzy mieszkania na piętrach, natomiast parter jest wynajęty pod działalność gospodarczą, a po 

drugiej stronie na parterze zostały pomieszczenia przygotowane pod internat, ale stoi nie używany. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, kiedy dokładnie została wykonana wymiana dachówki na blachę. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że na budynku głównym 

był kiedyś łupek, który został wymieniony w latach 70-tych na blachę. Skrzydło jest nadal pokryte 

dachówką przedwojenną. Na budynkach bocznych dachówka została wymieniona w latach 90-tych. 

Pan Józef Meleszko – rozumie, że pokrycie dachowe powinno zostać wymienione w budynku głównym, 

w którym jest prowadzona stricte działalność oświatowa. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – powiedział, że powinno być wymienione 

na wszystkich budynkach, również budynkach bocznych.  

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że są to bardzo duże nakłady. Zapytał, czy Dyrektor orientuje się, 

jaki byłby koszt wymiany pokrycia dachowego. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że 3 lata temu mieli 

wykonane kosztorysy na 3 budynki, ale w tej chwili ceny bardzo wzrosły. Kosztorys jeżeli chodzi o dwa 

budynki boczne wynosił 70 tys. zł., na jeden budynek, natomiast na budynek główny ok. 300 tys. zł. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że problem polega na tym, że w ramach projektów które 

są realizowane tj. na termomodernizację, nie ma finansowania dachów. W przypadku budynku przy  

ul. Kościuszki 55 termomodernizacja przewiduje jedynie ocieplenie stropów. Nie ma możliwości 

pozyskania środków finansowych na wymianę poszycia dachowego. Jeżeli byłaby możliwość 

pozyskania środków w ramach projektu, to na pewno spróbowaliby z tego skorzystać, niestety na tą 

chwilę nie ma takich możliwości.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że można podciągnąć budynki pod budynki zabytkowe  

i poszukać środków u konserwatora. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że niestety konserwator również nie dysponuje takimi 

środkami, więc nie mogą liczyć na wsparcie z jego strony. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że źródła finansowania są różne, np. można by było się postarać  

o środki w ramach Polskiego Ładu, przy kolejnym naborze wniosków. Wszyscy obecni na pewno zdają 

sobie sprawę, że podstawą budynku jest dach i należałoby się tą sprawą zająć.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile rocznie szkoła ma zysku z wynajmu pomieszczeń. 
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Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – dokładnie nie jest w stanie powiedzieć, 

ale około 30 000 zł. – 40 000 zł. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy szkoła odzyskuje te środki. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie rozumie słów ,,szkoła odzyskuje”. Szkoła ma dochody  

i wydatki. Dochody, które są planowane, są przeznaczane na wydatki. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że środki wpływają na konto powiatu. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że z konta powiatu są przekazywane na wynagrodzenia  

i utrzymanie budynków, a powiat mimo to dokłada własne środki. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że budynki nadają się do remontu, a nic z nimi nie jest robione, czyli 

jednak powiat nie dokłada, a pieniądze bierze. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że nieprawdą jest, iż budynki nie są remontowane. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że często przejeżdża obok szkoły i widzi, że nic tam nie jest robione. 

Poprosił, aby Dyrektor powiedział, co zostało w szkole wyremontowane. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – poinformował, że wygląd budynku na 

zewnątrz faktycznie nie jest zadawalający, natomiast zostały wymienione wszystkie okna 

prawdopodobnie w 2011 r., które zostały zakupione do nowej siedziby Starostwa. Zostały 

wyremontowane 3 mieszkania w budynkach bocznych.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, co należy wykonać na sali gimnastycznej. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że wszystko łącznie  

z elewacją i parkietem, całym zapleczem sanitarnym i szatniowym. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o boisko. Pamięta, że znajdowała się 

tam również część lekkoatletyczna. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że kiedyś znajdowało się 

tam boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz do piłki nożnej. Żeby zrobić pełnowymiarowe boisko, 

które dostanie certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, musieli zając te obiekty i w związku z tym, 

poprzedni Burmistrz wykonał pełnowymiarowe boisko, kosztem pozostałych boisk. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że z tego co wie, to coś tam jeszcze pozostało. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – powiedział, że został tam wał, na którym 

są ustawione krzesełka i jest widownia, natomiast za wałem można by było zagospodarować  

ok. 12 metrowej szerokości pas, o długości około 90 metrów np. na bieżnie, ale na to musieliby 

posiadać środki.  
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o ten plac, ponieważ z tego co wie, to 

plac jest powiatowy, a boisko gminne.  

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że plac, za zgodą organu 

prowadzącego, Zarządu Powiatu został oddany w użytkowanie Gminie Głogówek i koszty związane  

z eksploatacją całego obiektu zewnętrznego, są po stronie Gminy. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy szkoła może korzystać z boiska. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że tak. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jaki procent absolwentów szkół podstawowych trafił w tym roku do  

ZS w Głogówku.  

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że około 46 % 

absolwentów szkół podstawowych Gminy Głogówek. Do pozostałych szkół naszego powiatu trafiło 

kilka osób, a pozostałe wybrały szkołę w Kędzierzynie – Koźlu, Opolu, Krapkowicach lub 

Głubczycach. 

Pan Dariusz Kolbek – zastanawia się, jaka jest przyczyna tego, że tyle młodzieży od nas odchodzi. 

Pani Joanna Korzeniowska – powiedziała, że aby odpowiedzieć na to pytanie, Dyrektor musiałby 

dotrzeć do każdego ucznia z osobna i zapytać go, dlaczego wybrał inną szkołę. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile nagród Starosty w tym roku otrzymał ZS w Głogówku. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że nie występował do 

Pana Starosty o nagrody.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile było nagród Dyrektora. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że nagrodę otrzymały 

dwie osoby z obsługi i 4 osoby z kadry nauczycielskiej. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy nie było takich osób, które zasłużyłyby na nagrodę Starosty. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że nie. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, kiedy był robiony ostatni przegląd obiektu szkoły, wykonany przez 

Starostwo. 

Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że miesiąc temu. 

Przeglądy są robione co roku. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy wszystkie spostrzeżenia dyrektora mają odzwierciedlenie  

w protokołach. 
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Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku – odpowiedział, że tak. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że bywa w szkole kilka razy do roku i gwarantuje, że 

szkoła jest na bieżąco kontrolowana i monitorowana. Dyrektor pilnuje takich spraw. Jest to naprawdę 

porządny Dyrektor i on właśnie otrzymał w tym roku nagrodę Starosty. 

Pani Joanna Korzeniowska – podziękowała Panu Arturowi Stochmiałkowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół 

w Głogówku i oddała głos Panu Benedyktowi Chałupnikowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – jeżeli chodzi  

o remonty, to Pan Starosta już wspomniał o rewitalizacji placu pod łącznikiem, co jest dość ważne, 

ponieważ ten teren wymaga remontu. Drugim elementem, który chciałby wykonać jest pomalowanie 

korytarzy, przy pomocy ekipy remontowej Starostwa, materiały zostały już zakupione. Prawdopodobnie 

w kolejnym roku kalendarzowym będzie organizowany kolejny zjazd absolwentów. Kolejnym ważnym 

elementem, który zgłaszał do remontu, jest niedokończony element łącznika, który nie został objęty 

termomodernizacją, która została wykonana na przełomie 2018 – 2019 roku. W tym roku szkolnym 

nauka organizowana jest w trybie stacjonarnym, natomiast w roku poprzednim od 18 października 2020 

było to nauczanie zdalne praktycznie do końca roku szkolnego i udało się pozyskać wyposażenie  

z Programu ,,Opolskie dla Liceów” z Urzędu Marszałkowskiego, w postaci laptopów dla każdego 

nauczyciela. Szkoła brała również udział w Ogólnopolskiej Sieci Komunikacyjnej, z której sprzęt został 

również przekazany i pod tym względem szkoła jest zabezpieczona na wypadek, gdyby znowu 

wprowadzono nauczanie zdalne. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to był to trudny rok pod 

względem zabezpieczenia kadry nauczycielskiej, ponieważ brakuje na rynku nauczycieli i w związku  

z tym posiłkują się nauczycielami z pozostałych szkół Prudnickich, nie tylko średnich, ale również  

i podstawowych. Dotychczasowa Pani Wicedyrektor zrezygnowała z pełnienia funkcji i niestety nie ma 

kandydatów na swojego zastępcę.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, do nauczania jakiego przedmiotu brakowało nauczycieli. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – odpowiedział, 

że do nauczania matematyki, ponieważ w momencie gdy doszły zajęcia rewalidacyjne i nauczanie 

indywidualne, należało zatrudnić nauczyciela spoza szkoły. Brakowało również nauczyciela biologii  

i chemii. Jest również problem ze znalezieniem nauczyciela języka francuskiego. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy Dyrektor domyśla się, z jakiego powodu brakuje nauczycieli akurat  

z tych przedmiotów i akurat w jego szkole. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – odpowiedział, 

że to nie jest problem, który dotyczy tylko jednej szkoły, niestety na rynku brakuje młodych nauczycieli.  
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Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że jej synowa poszła na studia i była 1 z 11 chętnych, więc 

zapewne skończy je dwie lub trzy osoby. Jak osobiście zaczynała studia, to było ich 120 osób,  

a kończyło w granicach 30 osób. Kadra nauczycielska jest niestety starą kadrą. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – dodał, że 

planuje się arkusz organizacyjny w kwietniu, w trochę okrojonej wersji, ponieważ nie wiadomo, jaki 

będzie nabór. Po naborze który się odbył, arkusz był w miarę dopięty i nauczycieli było na tyle, że 

można było rozpocząć rok szkolny, ale w tym momencie jeszcze dochodzą zajęcia rewalidacyjne  

i zajęcia wspomagające, przez co zaczęło brakować nauczycieli. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że jeszcze w wiejskich szkołach są nauczyciele, do których w razie 

potrzeby można by było zadzwonić i wie, że chętnie by podjęły pracę w ZSO nr 1, miedzy innymi 

chodzi o informatyków czy matematyków.  

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że w tym roku również obdzwoniła cały Powiat Prudnicki oraz 

cały Powiat Krapkowicki, ponieważ poszukiwała matematyka i naprawdę nie ma nauczycieli. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – dodał, że 

poszukując nauczycieli i dzwoniąc do dyrektorów szkół podstawowych, zadawał zawsze pytanie, czy 

posiada nauczyciela i czy go poleca, odpowiedź często była negatywna. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że na pewno nie należało zadawać pytania czy poleca, tylko czy 

są. Zapytał, jakie szkoła ma potrzeby w tym roku. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – zwrócił 

uwagę, że już mówił, że najbardziej zależy mu na pomalowaniu korytarzy, ponieważ ostatnie 

malowanie odbyło się około 13 lat temu. Zależy mu również na wyremontowaniu łącznika, 

przynajmniej żeby poprawić go wizualnie.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy dyrektor przyznał nagrody dla nauczycieli. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – odpowiedział, 

że jeżeli chodzi o nagrody Starosty to wnioskował o jedną nagrodę. Osobiście przyznał 10 nagród 

dyrektora, dla nauczycieli i obsługi. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy w roku poprzednim były przyznane nagrody. 

Pan Benedykt Chałupnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku – odpowiedział, 

że były przyznane, ale że za dużo na ten temat nie powie, ponieważ ze względów zdrowotnych, w tym 

okresie nie pracował.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że może nikt się nie zgłasza na zastępcę Dyrektora, czy 

nauczyciele nie chcą przyjść do pracy, ponieważ są za wysokie wymagania. 
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Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że w tej chwili największy problem jest z tym, że nauczyciele 

mający nadgodziny zarabiają więcej niż dyrektor czy wicedyrektor.  

 Pani Joanna Korzeniowska – podziękowała Panu Benedyktowi Chałupnikowi, Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku i oddała głos Panu Andrzejowi Chruścielowi, Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Pan Andrzej Chruściel, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – powiedział, że jeżeli chodzi  

o sprawy dotyczące obiektów, to sytuacja wygląda coraz lepiej. Na ukończeniu jest termomodernizacja 

obiektu przy ul. Kościuszki 55, do końca zbliża się również drugi projekt dotyczący bioróżnorodności. 

Jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu zakończy się remont sali gimnastycznej. Remont realizuje 

już poza projektem firma, która przeprowadzała termomodernizację budynku. Obecnie likwidowane są 

szkody, które poczyniła firma podczas remontów. Zostało zdjęte poszycie z dachu Sali i przyszła ulewa 

w okresie wakacyjnym, przez co parkiet spuchł, więc trzeba było go rozebrać i na nowo poukładać. 

Jeżeli chodzi o budynek główny ZSR, to w dalszym ciągu czekają, aż rozpocznie się termomodernizacja 

obiektu, ponieważ wygląda on najgorzej ze wszystkich placówek oświatowych powiatu, jeżeli chodzi  

o wnętrze czy stolarkę okienną. Dobra wiadomość jest taka, że projekt na termomodernizację przeszedł 

i czeka w kolejce do realizacji. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe to udało się wszystko podomykać i nie 

było większego problemu z zatrudnieniem. Był jedynie problem z weterynarzem, ponieważ Pani, która 

miała się podjąć pracy zrezygnowała w ostatniej chwili, ale udało się problem rozwiązać i wszystko 

funkcjonuje tak jak powinno. W obecnym roku szkolnym, szkole udało się dostać do Programu  

Erasmus +, wartość projektu oszacowana została na 80 tys. euro i skorzysta na tym młodzież  

z Technikum na przełomie kwietnia i maja. Ma nadzieję, że sytuacja pandemiczna w tym nie 

przeszkodzi i młodzież w grupie około 30 osobowej wyjedzie do Włoch na praktyki zawodowe wraz  

z opiekunem. Poprawiła się zdecydowanie baza szkoły, szczególnie ta multimedialna. W zeszłym roku 

udało się wejść w ,,Aktywną tablicę”, w ramach której otrzymali sprzęt dla liceum. W tym roku 

wystąpili z wnioskiem o sprzęt dla technikum, ale niestety nie zdołali przejść wstępnego procesu i nie 

otrzymali sprzętu. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówki, to niestety covid zaczyna już ich dotykać, 

w poniedziałek wróciła z nauczania zdalnego jedna klasa, która była na nim przez tydzień i już otrzymał 

sygnał, iż możliwe że od przyszłego tygodnia na nauczanie zdalne pójdzie kolejny oddział. Funkcjonuje 

również bursa międzyszkolna, w której mieszkają zarówno dzieci z Ukrainy, którzy uczęszczają do klas 

trzecich, jak i w mniejszym stopniu Polacy. W sumie bursę zamieszkują 22 lub 23 osoby.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – podziękował Panu Dyrektorowi za opiekę nad dwoma grobami żołnierzy 

polskich na naszym cmentarzu. Poszukuje jeszcze szkoły, która zaopiekowałaby się  grobem powstańca 

warszawskiego i jeżeli ktoś z dyrektorów byłby zainteresowany to prosi o kontakt. 
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Pan Andrzej Chruściel, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – zwrócił uwagę, że ma klasy 

mundurowe, które mają taki charakter działania i chętnie zawsze uczestniczą we wszelkiego rodzaju 

imprezach Państwowych oraz w takich, które się wpisują w działalność klas.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – wyprzedzając pytanie Radnego Dariusza Kolbka powiedział, że 

przyznano dwie nagrody Starosty, które otrzymał Pan Dyrektor i nauczycielka oraz Dyrektor przyznał 

sześć nagród.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy w budynku przy ul. Kościuszki 55 definitywnie są już zakończone 

remonty. 

Pan Andrzej Chruściel, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – można powiedzieć, że tak. 

Docelowo czekają jeszcze z malowaniem. 

 Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy odbywają się normalnie lekcje. 

Pan Andrzej Chruściel, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – odpowiedział, że tak. Dodał, 

że tak jak Radni wiedzą, tworzona jest również wirtualna strzelnica. 

Pani Joanna Korzeniowska – podziękowała Panu Andrzejowi Chruścielowi, Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku i oddała głos Panu Pawłowi Walaszczykowi, Z-cy Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku. 

Pan Paweł Walaszczyk, Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku – 

powiedział, że są specyficzną placówką, skupiającą wokół siebie dzieci z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o sprawy dydaktyczno-wychowawcze na rok 2021/2022, 

posiadają 25 oddziałów, w tym 4 oddziały przedszkolne, 3 oddziały zajęć zespołowej rewalidacji,  

3 oddziały szkoły branżowej, internat, pozostałe oddziały to szkoła podstawowa od klasy pierwszej do 

klasy ósmej. W tym roku posiadają 115 uczniów. Liczba uczniów z roku na rok rośnie, nie tylko  

w Powiecie Prudnickim, ale również np. w Powiecie Opolskim. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarczo-

budowlane to wiadomo, że każdy samorząd i każda placówka pod niego podlegająca zdaje się na środki 

zewnętrzne. Obecnie w SOSW kończy się remont kuchni, który opiewał na kwotę 10 tys. zł. Planują 

wymianę podłóg na terenie całego obiektu, otrzymali już pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, więc pozostała kwestia uzgodnienia Pana Starosty, kiedy się te prace zaczną. Pozostałe 

remonty tj. malowanie klas, starają się robić we własnym zakresie.  

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Bożena Wróblewska. W posiedzeniu Komisji bierze udział  

8 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pani Joanna Korzeniowska – podziękowała Panu Pawłowi Walaszczykowi. Poinformowała, że na 

posiedzenie Komisji nie przybył Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Prudniku, Pan Wiesław Kopterski, w związku z czym Komisja wyczerpała dyskusję w tym punkcie. 
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy Dyrektor ZSR w Prudniku dogaduje się z Dyrektorem CKZiU. 

Pan Andrzej Chruściel, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – odpowiedział, że na razie 

tematy zostały odsunięte.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację w sprawie organizacji i przygotowania 

powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie informację  

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

prowadzącym jest Powiat Prudnicki, którą przyjęto 7 głosami ,,za”. 

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

7 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

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

 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 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 Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że nie mówiono na Komisji Budżetu o 3 torze na tej linii. 

Poprosił o wyjaśnienie. 
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Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że to jest na razie koncepcja, co wejdzie w zakres inwestycji  

i jakie będą koszty, więc w tej chwili nikt nie potwierdzi, że będzie trzeci tor na tej linii.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że jest taki wniosek ze strony Miłośników Kolei  

z Racławic. Na tą chwilę jest wyłoniona firma, która ma stworzyć koncepcję rewitalizacji linii.   

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest już przewidziany koszt dla naszego powiatu. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że w samym projekcie jeszcze nie. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że ze względu na to, że zmienił się Minister, myślał, że zmieniła 

się również koncepcja. Zdaje sobie sprawę, że jest jakaś grupa osób, która jest zapaleńcami kolei, ale 

linia która ma zostać odnowiona, jest bardzo zniszczona. Rozumie, żeby była remontowana, gdyby to 

była jakaś wąskotorówka, która np. działa po stronie czeskiej Bochuszów – Osoblaha, która spełnia 

funkcję turystyczną jak i przewozową, ale żeby wchodzić w taką linię regularną to nie rozumie. Uważa, 

że należy podejść do sprawy realistycznie, ponieważ jest dużo więcej innych, ważniejszych potrzeb. 

Widział, w innych powiatach, że na linii kolejowej utworzono ścieżkę rowerową i uważa, że u nas 

również byłoby to dobrym rozwiązaniem.  

Pan Józef Meleszko – powiedział, że zna sprawę od początku i uważa, że są to pieniądze wyrzucone  

w błoto. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

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 4 głosami ,,za” przy 3 głosach 

,,wstrzymujących się”. 

 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 



str. 18 
 

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. 

 W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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”  

7 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) 

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

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

programu Erasmus +. Poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku 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.  

 W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała 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” 7 głosami ,,za”. 

 7. 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy na rewitalizację linii kolejowej jest przeznaczona jakaś kwota  

z budżetu powiatu. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że 19 986,25 zł., z tym że w planie wydatków jest 

zabezpieczone 20 000 zł. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał o pozycję dotyczącą projektu ,,Historia buduje tożsamość”. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest to rozliczenie, już po realizacji projektu. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że wzrósł podatek dochodowy od osób prawnych. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że wzrósł podatek dochodowy od firm. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak jak Ministerstwo zaplanowało, tak jednakowo powiat 

otrzymuje. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że w związku  

z planowanymi zmianami w projektach uchwał, będą one głosowane na sesji. 

Ad. 7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że na posiedzenie nie został zaproszony koordynator 

sportu, ponieważ zostanie nim ktoś inny. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że kiedyś koordynatorem sportu był Pan Krzysztof, który zajmował 

się tym tak jak należy. Na początku roku szkolnego w Opolu spotykają się wszyscy koordynatorzy  

z powiatów, ale niestety nasz koordynator się nie pojawił. Otrzymał informację z Zarządu Województwa 

Szkolnego Związku Sportowego, że Prudnik po raz kolejny nawala. Zapytał, kto prowadzi pasiekę przy 

szkole na ul. Kościuszki 55 i jakie otrzymuje wynagrodzenie. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie może udostępniać takich danych, ponieważ to 

nie jest jego pracownik.  
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Pan Dariusz Kolbek – chciałby wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie pasieki m.in. osoby która przy niej 

pracuje. 

Pani Agnieszka Zagórska - odpowiedziała, że pracownik nie jest zatrudniony tylko do obsługi pasieki, 

prowadzi również zajęcia praktyczne z młodzieżą. 

Pan Dariusz Kolbek – chciałby wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie pasieki. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że pytanie należy skierować do Dyrektora szkoły. 

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że na razie nie ma żadnych kosztów, związanych z utrzymaniem 

pasieki. Powiat w ramach projektu zakupił wszystkie rzeczy potrzebne do utworzenia pasieki. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, ze pasieka już jakiś czas funkcjonuje, więc chce znać koszt jej 

utrzymania, bo jest zatrudniona osoba, która się tym zajmuje. Miała zostać utworzona klasa, a nic tam 

się nie dzieje. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, żeby Radny wystąpił na piśmie z pytaniem do 

Dyrektora, ponieważ za politykę kadrową odpowiada tylko i wyłącznie Dyrektor.  

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że na ul. Jagiellońskiej w budynku PINB na poddaszu rośnie  

w oknie brzoza. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że PINB podlega pod Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, jest to administracja rządowa zespolona.  

Przewodnicząca Komisji przerwała dyskusję i przystąpiła do realizacji kolejnego punktu. 

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

…………………………. ……………………………… 

Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska Joanna Korzeniowska 

 


