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Protokół Nr 37/2022  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 24 lutego 2022 r. 

 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Komisji 

odbyło się w trybie hybrydowym. 

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

że w posiedzeniu bierze udział 8 członków Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska, 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

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

- 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. Informacja o planach funkcjonowania placówek oświatowych. 

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

          5.   Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

          6.   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.  
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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 36/2022 

z dnia 27 stycznia 2022  r., został przyjęty 7 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Informacja o planach funkcjonowania placówek oświatowych. 

Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił informację  

o planach funkcjonowania placówek oświatowych. Poinformował, że w roku szkolnym 2021/2022 

Powiat Prudnicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku; Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku; Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku; Zespołu Szkół w Głogówku; Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Prudniku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w których 

uczy się 1535 uczniów w szkołach + 11 wychowanków upośledzonych głęboko + 18 wychowanków 

w przedszkolu, co daje 1563 uczniów (w stosunku do poprzedniego roku przybyło 11 uczniów).  

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół prowadzonych przez Powiat Prudnicki powinna trafić 

porównywalna liczba uczniów jak w roku ubiegłym. Uwzględniając czynnik migracyjny na poziomie 

ok 20 % należy przyjąć, że łączny nabór powinien kształtować się na poziomie 14-15 oddziałów.  

O liczbie utworzonych oddziałów klas pierwszych w poszczególnych szkołach będzie decydował 

dokonany przez szkoły nabór. 

Na posiedzenie Komisji przybył Starosta Prudnicki, Pan Dragomir Rudy, Pani Ewelina Langfort oraz 

Pani Bożena Wróblewska. W posiedzeniu bierze udział 11 członków Komisji co oznacza, że jest 

wymagane quorum. 

Pan Józef Meleszko – zapytał,  czy są chętne osoby, aby kształcić się w zawodzie pszczelarza. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że próbowali otworzyć oddział rolnik z innowacją pszczelarz, 

ale zgłosiło się tylko trzech chętnych. Są osoby, które wyrażają zainteresowanie tym kierunkiem, ale 

dopiero przy naborze okaże się ilu będzie chętnych.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy kadra jest przygotowana na otwarcie takiego oddziału. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że jeden lub dwa przedmioty będą związane z pszczelarstwem, 

a pozostałe okołorolnicze są obsadzone przez kadrę, która ma odpowiednie kwalifikacje. Przypuszcza, 

że Dyrektor ma kontakty z osobami, które mogłyby poprowadzić zajęcia specjalistyczne  
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z pszczelarstwa. Obecnie sytuacja w oświacie jest taka, że osoba nie musi mieć np. tytułu magistra 

pszczelarstwa, wystarczy, że jest fachowcem w danej dziedzinie i za zgodą Kuratora może zajęcia 

zawodowe prowadzić. W szkole uczą np. weterynarze, którzy nie mają przygotowania 

pedagogicznego.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że jeżeli chodzi o wjazd do CKZiU na ul. Prężyńskiej, zawsze 

jest tam zamknięta brama, co uważa, że jest niezgodne z przepisami p. poż. Zapytał, kiedy wjazd 

zostanie zrobiony. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że w ubiegłym miesiącu wprowadzono zadanie majątkowe 

do budżetu, które w tym roku zostanie wykonane. 

Pan Ryszard Matuszak – zwrócił uwagę, że wjazd jest, ale nie od ul. Prężyńskiej, tylko od  

ul. Kolejowej. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy Pan Starosta może potwierdzić, że Dyrekcja CKZiU będzie 

taka sama, jak na ul. Kościuszki. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że tematem zajmuje się Pan Wicestarosta. Z tego co wie, to takie 

ustalenia były i jest to raczej w dalszym ciągu aktualne. Nie sądzi, żeby były nowe ustalenia  

w tym zakresie. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie przedstawioną 

informację, którą została przyjęta ,,jednogłośnie” przez członków Komisji. 

Ad. 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk  

nr 423) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do 

otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 6.758.815 zł. Po otrzymaniu 

wstępnej promesy z BGK, dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wprowadzono do budżetu po stronie dochodów 

majątkowych zadanie: w Rozdziale 60014 „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” na kwotę 

ogółem 6.750.000 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 8.815 zł. w Rozdziale 

75020 (wpływy z różnych dochodów). W związku z niewydatkowaniem wszystkich planowanych do 

realizacji projektów z UE w 2021 r. i przesunięciem realizacji na 2022 r. (dochody wpłyną w 2023 r.), 

zmniejszono: dochody majątkowe w Rozdziale 80195 o kwotę 106.287 zł. (projekt „Sieć inkubatorów 

przedsiębiorczości szkolnej”); dochody bieżące w Rozdziale 80195: o kwotę 147.557 zł. (projekt 

„Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”), o kwotę 631.935 zł. (projekt „Technika bez granic”). 



str. 4 
 

Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę  

6.750.000 zł. na zadanie "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład); w Rozdziale 

90095 o kwotę 5.000 zł. (dotacje dla gmin na zadanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie 

2020-2022”). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60004  

o kwotę 475.000 zł. na wydatki bieżące (rozliczenie transportu publicznego za 2021 r.); w Rozdziale 

85218 o kwotę 7.815 zł. (obsługa „Aktywny Samorząd” PFRON); w Rozdziale 90095 o kwotę  

21.000 zł. (dotacje dla gmin na zadanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie 2020-2022”). 

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ogółem 500.000 zł., w tym: 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł. Wolne środki 

dotyczą rozliczenia 2020 roku. Zmniejsza się rozchody budżetu o 885.779 zł. na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (zaciągniecie mniejszego 

kredytu w 2021 r., niż planowano). Poinformowała, że w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu na swoim 

posiedzeniu przyjął autokorektę projektu uchwały, która zostanie wprowadzona na sesji. 

Pan Józef Meleszko – zapytał o kwotę 250 tys. zł., którą powiat ma zwrócić do Związku.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie do Związku, rozliczenie idzie do PKS Głubczyce. 

Powiat ma podpisaną umowę, na podstawie której płacił zaliczkowe rekompensaty. Do końca marca 

jest przedstawiane rozliczenie, w którym są zawarte przychody, wpłaty powiatu i wszystkie koszty.  

Z rozliczenia za cały rok wynika, że Powiat zgodnie z umową musi dopłacić 50 %, czyli  

ok. 254 tys. zł. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy pozostałe powiaty również muszą podobną kwotę dopłacić. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o pozostałe powiaty to nie wie.  

Starosta Prudnicki – powiedział, że z informacji które posiada, Powiat Głubczycki ma dopłacić  

ok. 150 tys. zł., z tym że nie wiadomo czy dopłaci, ponieważ mają jeszcze podpisaną umowę  

dot. autobusów, które przekazali do Spółki. Generalnie samorządy dopłacają ok. 30, 50 lub 70 tys. zł. 

Uważa, że umowa jest dla naszego Powiatu niekorzystnie sformułowana, ponieważ płacą 50 %, co 

wydaje się być dość dużo za nasz Powiat. Gmina Biała np. nie płaci nic. Należałoby się temu 

przyjrzeć, czy nie jest tak, że ogarniają całą gospodarkę transportu drogowego na terenie Gminy Biała 

na koszt Powiatu. 

Pani Larysa Zamorska – dodała, że zależy wszystko od tego, jakie linie zostały ustanowione.  

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że Pan Starosta słusznie zauważył, że być może umowa nie jest 

dobrze sformułowana. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że umowa już nie obowiązuje, ponieważ Powiat wstąpił do 

Związku i będzie to inaczej rozliczane. 
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Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że w Rozdziale 60004  na wydatki bieżące jest zapisana kwota  

475.000 zł., z czego 250 tys. zł., to dopłata za ubiegły rok. Zapytał, na co przeznacza się pozostałe 

środki. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ otrzymali 

1 598 000 zł., z tego Powiat wykorzystał ponad 1 090 tys. zł., 25 tys. zł. jest zabezpieczone, więc teraz 

wprowadza się tą różnicę. Urząd Wojewódzki przesłał więcej, niż wychodzi po rocznym rozliczeniu 

czyli ponad 1 390 000 zł. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że Powiat ma niewykonane zadania w projektach „Sieć inkubatorów 

przedsiębiorczości szkolnej” i ,,Technika bez granic” w ubiegłym roku i w związku z tym, otrzymają 

środki w tym roku. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że w przyszłym roku. Powiat bierze kredyt na 

prefinansowanie, więc jeżeli kredyt nie został zaciągnięty i zadania nie zostały zrealizowane, nie będą 

rozliczane w tym roku, więc środki w tym roku nie wpłynął. Zadania będą realizowane cały rok, ale 

dochody wpłynął w 2023 r. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 423), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

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

Powiatu Prudnickiego (druk nr 424) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że 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. 1.3.2.2 "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład) do 

realizacji w latach 2022-2023 na kwotę ogółem 15.900.000 zł., w tym na 2022 r. na kwotę  

7.640.000 zł., na 2023 r. na kwotę 8.260.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków 

bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększono 

przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 500.000 zł., w tym:wolne środki, o których mowa w art.

 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł. Wolne środki dotyczą rozliczenia 2020 roku. Zmniejsza 

się rozchody budżetu w 2022 r. o kwotę 885.779 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach 

publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. Poinformowała, że w dniu dzisiejszym Zarząd 

Powiatu na swoim posiedzeniu przyjął autokorektę projektu uchwały, która zostanie wprowadzona na 

sesji. 
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 W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 424), który przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”.  

3. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 r.  

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok. 

Poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako Organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej z mocy z art. 76 ust. 1 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej przedstawia Staroście oraz Radzie Powiatu sprawozdanie z całorocznych efektów pracy. 

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: prowadzenie naboru 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka; kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków  

i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; organizowanie szkoleń dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej; zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym  

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia 

funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego; zapewnianie pomocy  

i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą; zapewnienie pomocy prawnej osobom 

sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; dokonywanie 

okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; prowadzenie 

działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne 

osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 

przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy. Na dzień 31.12.2021 r. na 

terenie Powiatu Prudnickiego Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracował z 89 rodzinami 

zastępczymi, w tym z 50 rodzinami spokrewnionymi (56,2%), 35 niezawodowymi (39,3%),  

3 zawodowymi (0,03%) i 1 rodzinnym domem dziecka. Rodziny zastępcze miały pod opieką  

152 dzieci, 110 dzieci pochodziło z Powiatu Prudnickiego, a 42 dzieci pochodziło z innych powiatów. 

11 dzieci z terenu Powiatu przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów  

w Polsce. W 2021 r. powstało 12 rodzin zastępczych, 1 rodzina przekwalifikowała się z rodziny 

zastępczej niezawodowej w rodzinę zastępczą zawodową. Rozwiązano 4 rodziny zastępcze, 27 dzieci 

umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej, a 6 dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą. 
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Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał o punkt 9 sprawozdania, w którym jest zapis, że wystosowano  

8 pozwów alimentacyjnych. Zapytał, czy sumy alimentacyjne wpływają do PCPR.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jeżeli dziecko jest umieszczone w rodzinnej pieczy 

zastępczej, to alimenty idą bezpośrednio do rodzin zastępczych, natomiast jeżeli dziecko jest 

umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej to środki trafiają do placówki opiekuńczo – 

wychowawczej i tam są deponowane na konta dzieci. Środki z 500+ oraz 300+, również trafiają na 

konta dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci po ukończeniu 18 roku 

życia, bądź po powrocie do rodziny biologicznej mogą tymi środkami dysponować. Jeżeli PCPR 

wystosował 8 pozwów alimentacyjnych i jeżeli wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone przez Sąd, 

to rzadkością jest, aby rodziny biologiczne alimenty płaciły i raczej rodziny zastępcze nie występują 

do Komornika.  

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o ilość dzieci w rodzinach zastępczych, to 

występuje tendencja wzrostowa. 

Pani Jolanta Barska – powiedziała, że cały czas czynią starania, aby promować zwłaszcza rodzinną 

pieczę zastępczą w tym celu, żeby mieć możliwość zabezpieczenia dzieci w pieczy zastępczej. W tym 

tygodniu otrzymała trzy postanowienia o konieczności umieszczenia dzieci i już naprawdę nie ma 

gdzie. 

Pan Józef Meleszko – zapytał,  co w takiej sytuacji. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że wysyłają zawiadomienia do PCPR oraz placówek 

opiekuńczo – wychowawczych w całej Polsce. W tej chwili jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ nie 

udaje się znaleźć miejsca. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, ile jest takich dzieci, które osiągają pełnoletność i będą opuszczać 

pieczę zastępczą a ile jest tych, które trzeba umieścić. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że znacznie więcej dzieci przybywa. W ubiegłym roku 

sześcioro dzieci wyszło z pieczy zastępczej, w tym czwórka dzieci która się usamodzielniła, jedno 

dziecko wróciło do rodziny biologicznej i jedno dziecko zostało adoptowane. Natomiast przybyło 

trzynaścioro dzieci do pieczy zastępczej. Wskazane byłoby stworzenie rodziny pogotowijnej na 

terenie Powiatu Prudnickiego, ponieważ można byłoby dziecko w takiej rodzinie umieścić na trzy 

miesiące i w tym czasie prowadzić procedury sądowe i administracyjne, aby umieścić dziecko  

w pieczy na stałe. 

Pani Joanna Korzeniowska – zwróciła uwagę, że PCPR dokonało oceny rodzin i na 32 rodziny,  

27 ocen jest pozytywnych i 5 negatywnych. Zapytała, jakie są skutki wystawienia oceny negatywnej. 
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Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jeżeli rodzina zastępcza otrzyma negatywną ocenę to 

otrzymuje zalecenia i jest tworzony program naprawczy w tym celu, aby rodzina mogła kontynuować 

pieczę. PCPR ocenia rodzinę zastępczą raz na dwa lata, natomiast przy ocenie negatywnej, jest ocena 

przeprowadzona ponownie po pół roku. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy były takie sytuacje, że pomimo zaleceń program naprawczy nie 

zadziałał. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że mają jedną taką sytuację, że od 2017 r. rodzina ma 

negatywną opinię, pisma są kierowane do Sądu i sytuacja jest badana przez doradców sądowych, 

przede wszystkim pod względem tego, jakie są więzi pomiędzy dzieckiem a opiekunem zastępczym. 

PCPR oczekuje na postanowienie Sądu w tej sprawie. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, co może zrobić PCPR, jeżeli sprawa ciągnie się już 5 lat. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że mają możliwość i obowiązek współpracy z rodziną.  

We wspomnianej rodzinie są bardzo trudne warunki mieszkaniowe, opiekun zastępczy nie posiada 

żadnych dochodów poza środkami, które są przekazywane na dziecko. Obowiązkiem PCPR jest 

przede wszystkim poinformowanie Sądu o zaistniałej sytuacji. PCPR wskazywał inną rodzinę 

zastępczą, jednak opiniodawczy zespół specjalistów sądowych badał więzi w rodzinie i uznał,  

że występują tak silne więzi, iż umieszczenie dziecka w innej rodzinie mogłoby spowodować 

negatywne skutki.    

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie sprawozdanie 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok, który przyjęto 11 głosami 

,,za”. 

4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 

2021. Poinformowała, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/2011 Starosty Prudnickiego z dnia  

28 listopada 2011 r. Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Prudnickim jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Rozwój pieczy zastępczej i osiąganie 

odpowiednich standardów jej organizacji to proces wieloletni, zatem założenia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 przyjęte Uchwałą Nr XL/313/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. stanowią kontynuację Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej realizowanego w latach 2018-2020. Przedmiotowe sprawozdanie prezentuje stopień 

realizacji założonych celów i zadań osiągniętych przez realizatorów Programu. Z oceny zasobów 

pomocy społecznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynika, że na terenie Powiatu Prudnickiego 

pracowało 5 asystentów rodziny i 27 pracowników socjalnych. Jedynie w Gminie Lubrza nie 
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zatrudniono asystenta rodziny. Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej w marcu 

wynikało, że w 24 rodzinach występuje zagrożenie utraty lub ograniczenia władzy rodzicielskiej nad 

65 dziećmi, a w konsekwencji konieczność umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jako przyczyna 

utraty władzy rodzicielskiej podawane przez OPS były: niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego i sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, przemoc, problemy zdrowotne 

rodziców. Mimo zaangażowania służb społecznych w 2021 r. na terenie Powiatu Prudnickiego do 

rodzinnej pieczy zastępczej przyjęto 27 dzieci i powstało 13 nowych rodzin zastępczych. Na dzień  

31 grudnia 2021 r. w pieczy zastępczej umieszczonych było 139 dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego, 

z których 121 tj. 87,1 % przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej, a 18 tj. 12,9 % w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. Na terenie Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. funkcjonowała jedna 

placówka opiekuńczo-wychowawcza tj. ,,Dom Marzeń” w Mochowie. Placówka przeznaczona jest dla 

14 wychowanków. Od dnia 1 czerwca 2021 r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom 

dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego 

utrzymania, nie niższe niż kwota: 746,00 zł. miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego  

w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1 131,00 zł. miesięcznie w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym 

domu dziecka. Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 

227,00 zł. miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Dodatkowo na każde 

dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, rodzina zastępcza otrzymuje dodatek wychowawczy  

w wysokości 500 zł. miesięcznie do 18 roku życia wychowanka. Za dzieci pochodzące z terenu 

Powiatu Prudnickiego przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mochowie oraz 

placówkach na terenie innych powiatów koszt ponosi Powiat. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na 

terenie innych powiatów przebywało 6 dzieci. W placówce opiekuńczo-wychowawczej ,,Dom 

Marzeń” w Mochowie 1 dziecko pochodziło z poza Powiatu Prudnickiego. W 2021 r. w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku realizowano projekty pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II i III 

edycja” w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. W ramach projektów realizowano 

usługi psychologiczne, fizjoterapeutyczne, logopedyczne i kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej dając wsparcie opiekunom zastępczymi i ukierunkowując ich 

wsparcie i opiekę nad dziećmi oraz korepetycje z języka polskiego i angielskiego i terapię 

biofeedback. Podejmowana była wielokrotnie współpraca z ośrodkami pomocy społecznej,  

instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, policją, kuratorami, sądem rodzinnym, powiatowymi 

centrami pomocy rodzinie, ośrodkami adopcyjno- opiekuńczymi, instytucjami pozarządowymi  

i innymi instytucjami, które zajmują się zagadnieniem rodziny i dziecka w celu sprawowania 

właściwej opieki nad rodzinami zastępczymi. Ponadto rodziny zastępcze miały możliwość korzystania 
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z porad świadczonych przez zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, a także w Powiatowym Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej, gdzie uzyskiwały pomoc i wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.  

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Dariusz Kolbek. W posiedzeniu bierze udział  

11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, jakie są główne powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że z informacji które otrzymują z OPS wynika, że głównym 

powodem utraty bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej była niezaradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, przemoc oraz 

problemy zdrowotne rodziny. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy za każdym razem Sąd decyduje o umieszczeniu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, z czego wynikają kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że z przepisów ogólnopolskich. Kwoty zwiększyły się od  

1 czerwca 2021 r.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy aby utworzyć rodzinę pogotowijną należy spełniać specjalne 

warunki. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że przede wszystkim muszą posiadać pomieszczenia, w których 

dzieci będą mogły być zaopiekowane. Jest Komisja kwalifikacyjna, która sprawdza, czy warunki 

zapewnią dobrą opiekę nad dziećmi. Opiekunowie muszą przejść szkolenie do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, które odbywa się w Opolu. W sytuacjach wyjątkowych Sąd umieszcza dziecko 

również w rodzinie, która takiego szkolenia nie ukończyła, ale musi to uzupełnić. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jak funkcjonuje Placówka w Mochowie, czy jest pełne obłożenie. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest umieszczonych trzynaścioro dzieci 

na czternaście miejsc. Druga Placówka będzie powstawała, obecnie trwają prace projektowe  

w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na pierwszym piętrze. Placówka ma posiadać 

miejsca interwencyjne, nad którymi jeszcze się zastanawiają, ze względu na to, iż jeżeli chcieliby mieć 

miejsca interwencyjne, to zablokują wolne miejsca. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, na co przeznaczono budynek, który Powiat zakupił na ul. Jesionkowej. 
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Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że Powiat w ramach programu ,,Bliżej Rodziny i Dziecka III” 

zakupił część domu, w którym zamieszka Rodzina Zastępcza Zawodowa. Dom jest już 

wyremontowany, mają już nawet postanowienie o umieszczeniu trójki dzieci w tej rodzinie, ale 

rodzina biologiczna nie odebrała postanowienia Sądu i dopiero po miesiącu się ono uprawomocni  

i Sąd będzie mógł podjąć inne działania, związane z umieszczeniem trójki dzieci w pieczy zastępczej.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że jakiś czas temu Komisja Edukacji (…) złożyła wniosek  

o podniesienie wynagrodzenia rodzinom zastępczym. Zapytał, czy od tego czasy wynagrodzenia 

wzrosły. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że było postanowienie Rządowe o zwiększeniu kwot  

w rodzinach zastępczych.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile środków obecnie dostają rodziny zastępcze zawodowe. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje 1 131 zł., na jedno 

dziecko, a jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to w zależności od liczby dzieci: na troję dzieci 2 200 zł.; na 

więcej niż troje dzieci 2 400 zł. i rodzinny dom dziecka 3 300 zł. Będą pracowali na tym, aby 

przedłożyć Zarządowi propozycje zwiększenia wynagrodzenia. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy dodatek Rządowy, który jest przewidywany w wysokości  

12 tys. zł., dla dzieci od 0-6 lat, rodziny zastępcze również będą mogły otrzymać. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jeszcze nic na ten temat nie wie. Są to przepisy 

ogólnokrajowe i część spraw może być realizowana w innych instytucjach niż PCPR. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie sprawozdanie  

z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021, które przyjęto  

11 głosami ,,za”. 

5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. 

Na posiedzenie Komisji przybył Wicestarosta. W posiedzeniu bierze udział 12 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. Przedstawiła cele w zakresie 

rehabilitacji społecznej: likwidacja barier architektonicznych; aktywność osób niepełnosprawnych 

poprzez sport, kulturę, turystykę i rehabilitację; kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie 

aktywności społecznej; opieka medyczna; opieka psychologiczno-pedagogiczna; kształcenie 

integracyjne, nauczanie indywidualne; działalność powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
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o Niepełnosprawności; interwencja kryzysowa; pomoc osobom niepełnosprawnym; integracja 

społeczna osób niepełnosprawnych; działania służb i inspekcji; współpraca transgraniczna. Do działań 

w zakresie rehabilitacji zawodowej zaliczają się: wykonywanie zadań w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne. Poinformowała, że trwająca pandemia Covid-19 i związane z nią obostrzenia  

i niepewność sprawiły, że na 2021 rok zaplanowano niewiele wydarzeń na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W miarę możliwości, w obowiązującym reżimie sanitarnym funkcjonowały 

placówki i środowiska prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Partnerzy 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a więc władze samorządowe, 

placówki oświatowe, instytucje samorządowe, organizacje i stowarzyszenia, służby mundurowe 

wypełniały zadania niezbędne wynikające z Programu. Cieszy fakt, że rośnie świadomość społeczna 

dotycząca niepełnosprawności, a rozwiązywanie problemów, które osoby z niepełnosprawnościami 

napotykają w codziennym życiu, stają się integralną częścią planów działania placówek w regionie. 

Analizując informacje dotyczące zadań wykonanych w 2021 r. przez jednostki w ramach Programu 

można uznać, iż jego podstawowe cele i założenia zostały wprowadzone w życie i w dużej mierze 

zrealizowane. Głównymi źródłami finansowania realizowanych działań były najczęściej środki  

z budżetu Państwa, w tym z ,,Funduszu Solidarnościowego”, środki PFRON, środki z budżetu 

Powiatu oraz środki pochodzące ze składek członkowskich organizacji pozarządowych. Dużym 

wsparciem dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2021 roku był realizowany program 

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” oraz ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 

2021” w ramach których osoby niepełnosprawne mogły aktywizować się społecznie, a opiekunowie 

mogli skorzystać z pomocy i podniesienia kompetencji opiekuńczych. Dwuletni okres pandemii  

i związana z nim izolacja spowodowała obniżenie aktywności społecznej i ograniczenie integracji, 

dlatego należy zwrócić uwagę na integrację środowisk działających na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami i wzmacnianie ich w realizacji celów i założeń. Do skutecznej realizacji 

zamierzonych celów niezbędna jest współpraca władz powiatowych i gminnych, organizacji 

pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mogących 

wspierać przedsięwzięcia Programu merytorycznie i finansowo.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że jedna osoba otrzymała bon na zasiedlenie. 

Pani Jolanta Barska – powiedziała, że była to osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy, która 

posiadała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, otrzymała bon na zasiedlenie tzn. pojechała do 

innego miejsca w którym znalazła pracę, a PUP pomógł jej stworzyć warunki do życia.  

Pan Józef Meleszko – powiedział, że na jednej z ostatnich Komisji była mowa o zakupie pojazdu 

specjalistycznego dla Racławic Śląskich. Spłynęła do niego informacja, że inna instytucja kupuje 

samochód roczny, kwota będzie niższa i będą go mieli od ręki. 
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Pani Jolanta Barska – powiedziała, że z informacji przekazanych przez Panią Dyrektor ORiOP 

wynika, że są w stanie do końca grudnia br. zrealizować to zadanie, które miało być zrealizowane do 

końca czerwca br. Wystąpiła do PFRON o aneksowanie umowy i wyrazili zgodę.  

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że na Komisji Budżetu miał problemy techniczne i nie mógł 

zabrać głosu, ale był bardzo niemile zaskoczony wystąpieniem Pana Bodaszewskiego, który mówił  

o odbiorach technicznych p. poż. w ORiOP w Racławicach Śląskich. Przekaże informację również do 

Przewodniczącego Rady, aby uczulić na wypowiedzi niektórych Radnych, bo takie wypowiedzi mogą 

świadczyć o tym, że wykonywane czynności służbowe przez osobę, która zajmuje się odbiorami 

technicznymi i p poż. jest niekompetentna i nienależycie wykonuje swoje obowiązki, lub ewentualne 

pomówienia mogą się skończyć daleko idącymi konsekwencjami i zajmą się nimi odpowiednie Sądy 

w naszym kraju. Wie, że osoba która przeprowadzała przeglądy, wykonała je tak jak należy.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie sprawozdanie  

z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Prudnickim na lata 2017-2023, które przyjęto ,,jednogłośnie” 12 głosami ,,za”.  

Ad. 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pan Dariusz Kolbek – zaproponował, aby Komisja złożyła wniosek do Zarządu Powiatu  

o zwiększenie stawek płacowych w rodzinach zastępczych. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie wniosek 

Radnego Dariusza Kolbka o zwiększenie stawek płacowych w rodzinach zastępczych. Wniosek 

przyjęto ,,jednogłośnie” 12 głosami ,,za”. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że w związku z dzisiejszym wybuchem wojny na Ukrainie, 

Rada Powiatu powinna przygotować stanowisko dot. potępienia agresji Federacji Rosyjskiej. 

Starosta Prudnicki – poinformował, że stanowisko zostało już przygotowane. Następnie przedstawił 

treść załącznika do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji 

Rosyjskiej wobec Ukrainy. Jesteśmy dziś świadkami, dawno nieobserwowanej w Europie, agresji 

jednego z państw. Wielu z nas wciąż ma w pamięci II Wojnę Światową, która doprowadziła do 

śmierci, kalectwa i tragedii wielu milionów istnień ludzkich. W związku z działaniami Federacji 

Rosyjskiej, polegającymi na: ataku militarnym i wtargnięciu wojsk na terytorium Ukrainy, łamaniu 

praw międzynarodowych, a także uznaniu autonomii separatystycznych republik, Rada Powiatu 

Prudnickiego wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim i stanowczy sprzeciw oraz potępienie tych 

działań. Jako Polacy mamy szczególne powody podkreślać, że prawo do samostanowienia, 

suwerenności, integralności granic są niezbywalnym atrybutem każdego niepodległego państwa  

i narodu. Żywimy nadzieję, iż społeczność międzynarodowa skutecznie zareaguje na agresywne 

działania Rosji, które stanowią zagrożenie dla porządku międzynarodowego, prowadzą do 
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destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie, zagrażają ogólnoświatowym konfliktem 

zbrojnym. Rada Powiatu w Prudniku składa słowa uznania za dotychczasowy demokratyczny 

kierunek zmian na Ukrainie, wysoko ocenia też partnerstwo i współpracę Powiatu Prudnickiego  

z Powiatem Nadwórna. Rada Powiatu, w ramach swoich możliwości, wyraża gotowość udzielenia 

pomocy w sytuacji dalszej eskalacji zagrożenia dla mieszkańców Ukrainy.  

Pan Dariusz Kolbek – popiera stanowisko, ale można by było jeszcze dopisać zdanie, że obecna 

sytuacja zagraża bezpieczeństwu Polski. 

Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że jest napisane, że stanowi zagrożenie dla porządku 

międzynarodowego.  

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

 

…………………………. ……………………………… 

Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska Joanna Korzeniowska 

 


