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Protokół Nr 39/2022  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

 

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

że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Wicestarosta Prudnicki – Pan Janusz Siano  

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska, 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

- Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A – Pan Witold Rygorowicz, 

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

- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Pan Adam Piotrowski.  

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.   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.  

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. 
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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 38/2022 

z dnia 24 marca 2022  r., został przyjęty 6 głosami ,,za”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

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

1. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego 

S.A. w Prudniku za 2021 r. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił wstępną 

informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.  

w Prudniku za 2021 r. Poinformował, że sprawozdanie jest jeszcze badane przez biegłego rewidenta  

i wyniki mogą ulec zmianie. Ostateczna wersja Sprawozdań za 2021 r. przekazana zostanie Zarządowi 

Powiatu wraz z uchwałami o ich przyjęciu, po zatwierdzeniu i zaopiniowaniu przez Biegłego 

Rewidenta. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-12.2021 r.: przychody ze 

sprzedaży i zrównane z nimi: 40 319 137,28 zł.; koszty działalności operacyjnej: 44 420 591,98 zł.; 

wynagrodzenia: 17 760 149,41 zł.; wynik na sprzedaży: -4 101 454,70 zł.; wynik na działalności 

operacyjnej: -2 267 473,58 zł.; wynik netto: -2 279 981,15 zł. Poinformował o inwestycjach 

przeprowadzonych w PCM S.A. 

Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki – poinformował, że pomocy przy projekcie 

modernizacji ZOL-u w Głogówku, który został złożony do Polskiego Ładu, udzieliła Pani Poseł.  

Pan Witold Rygorowicz – przyznał, że dzięki Pani Posłance czekają już na konkretną kwotę, jaką 

otrzymają na ambulans, który za dwa dni już pojawi się w PCM i czekają jeszcze na 700 tys. zł. 

Pan Radosław Roszkowski – zwrócił uwagę, że to nie Pani Posłanka przyczyniła się do pozyskania 

środków na ambulans, tylko Pan Marszałek.  

Pan Witold Rygorowicz – powiedział że owszem Marszałek, ale w tym momencie jest to u Wojewody, 

który m.in. opiniuje razem z Panem Dyrektorem OCRM jako Konsultant Wojewódzki.  

Pan Radosław Roszkowski – zwrócił uwagę, że Pani Poseł pomaga przy pozyskaniu kwoty  

700 tys. zł. na laboratorium.  

Pan Witold Rygorowicz – poinformował, że pewne mają 1 000 000 – 1 100 000 zł.,  

700 zł. jest w oczekiwaniu, ale też jest duża szansa. Wyraził chęć, aby wziąć udział  

w projekcie „Dostępność plus”, aby zwiększyć szansę zrealizowania wszystkich zamierzonych celów 

w Głogówku. Poinformował, że Głogówek wygląda dobrze w środku pod względem sanitarno-

epidemiologicznym, ale budynek jest niedoinwestowany, zwłaszcza dach i winda. Po długich 
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rozmowach doszli do wniosku, że nie chcą się budynku pozbywać, ponieważ ma on wiele zalet. ZOL 

jest jedynym oddziałem, który bilansuje się w pełni jeżeli nie ma remontów, dlatego też jest pomysł, 

aby w Prudniku otworzyć mini ZOL, na dawnym oddziale zakaźnym na ok. 20 osób, ponieważ taki 

jest poziom opłacalności. Wspomniał o wyremontowanym przez Starostwo parku, który bardzo dobrze 

się wpisuje w przyszły ZOL. 

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że pomysłodawcą była Pani Sekretarz.  

Pan Witold Rygorowicz – podziękował Pani Sekretarz za realizację pomysłu.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że Pani Sekretarz bardzo się angażuje, przyznał, że 

zapomniał o tym, że park jest już zrobiony.  

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Ewelina Langfort, Pani Bożena Wróblewska oraz Pan 

Janusz Siano. W posiedzeniu bierze udział 10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane 

quorum. 

Pan Witold Rygorowicz – powiedział, że taka inwestycja, na którą PCM nie byłoby stać pozytywnie 

wpływa na proces leczenia i niepogłębiania chorób pacjentów przebywających w ZOL-u i wsparcia 

ich poprzez wyprowadzanie w ciepłe dni na spacery. 

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że istnieje możliwość terapii szelestem, którą warto by było 

zastosować w kolejnych projektach. Zauważył, że nie jest to takie proste, ponieważ musi ktoś to 

nadzorował, ale sam pomysł jest bardzo fajny.  

Pan Dragomir Rudy – zapytał, na ile docelowo osób jest przewidziany mini ZOL.  

Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że na 20 osób i wtedy byłoby bez tłoku. Dofinansowanie 

wynosi 6 tys. zł na osobę, przewidywana jest podwyżka w tym roku, do tej kwoty dopłacają jeszcze  

70 % pacjenci, czasami nawet powstaje kwota ok. 7-8-9 tys. zł. na pacjencie. Poinformował, że to nie 

są ludzie, którzy mają tylko leżeć, patrzeć w ścianę i być karmieni. Ta kwota pozwala na przyłóżkową 

albo pozałóżkową codzienną rehabilitację. Do dyspozycji pacjentów są cztery rehabilitantki, logopeda, 

zespół pielęgniarsko-opiekuńczy, psycholog, neurolog, trzech lekarzy, w tym jeden anestezjolog przy 

pacjentach wentylowanych mechanicznie. Przychód za pacjenta wentylowanego miesięcznie wynosi 

12 500 zł., miesięcznie. Jest to pacjent najczęściej leżący, który wymaga pełnej opieki między innymi 

przeciwodleżynowej, karmienia, najczęściej pozajelitowego, bo często są to pacjenci bez kontaktu. 

Jest ośrodek prywatny w Mosznej, w którym jest trzech pacjentów i nie wie, jakim cudem nie mogą 

zdobyć więcej pacjentów, kiedy u nas jest ciągle kolejka. Standard jest tam dużo wyższy, również jest 

dostępna rehabilitacja, dostępne są elementy, które są też u nas w ZOL, cena jest podobna, wynosi  

6 tys. zł., i tyle PCM komercyjnie również pobiera, a nie mogą zdobyć pacjentów, więc coś jest nie 

tak. Jest tam piękne otoczenie, z możliwością spacerowania. 
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Pan Radosław Roszkowski – zasugerował, że może nie chcą zdobyć nowych pacjentów.  

Pan Witold Rygorowicz – powiedział, że być może nie chcą, ale to jest prywatna inwestycja.  

Pani Agnieszka Zagórska – zapytała, czy dostali dofinansowanie. 

Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że nie wie.  

Pan Radosław Roszkowski – odpowiedział, że uważa, że tak.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że jej również się wydaje, że otrzymali.  

Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że maja kolejkę 30 osób stale oczekujących. Poinformował, 

że ma świadomość, że rodzina rejestruje w kilku ZOL-ach, ale mimo wszystko  

w najbliższej okolicy, w Borkach czy u Jana Bożego ludzie są. Stwierdził, że ZOL w Głogówku 

prowadzony jest we wzorowy sposób, o czym świadczy ciągła rotacja pacjentów. Co roku dochodzą 

jeszcze nadwykonania, a także personel nie jest obsadzany na stałe, ponieważ nie są wymagane 

codzienne całodobowe dyżury lekarskie. Specyfika ZOLu, która polega na pielęgniarsko-opiekuńczej 

rehabilitacji, logopedii ułatwia kontrolowanie dobrym funkcjonowaniem, a przede wszystkim kwestię 

finansową. Poinformował, że ma nadzieję, że w Prudniku również powstanie ZOL, który będzie 

działał na podobnej zasadzie. Gdzie będzie można przewozić pacjenta, który już jest wyleczony, ale 

nadal potrzebuje opieki pielęgniarskiej. Natomiast rola szpitala w tym przypadku oraz ZOL-u  

w Głogówku polega na natychmiastowym przejęciu pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia  

i zdrowia. Mając do dyspozycji w każdym momencie szpital, nie występują utrudnienia  

w prowadzeniu ZOL-u, a w tym przypadku jest do dyspozycji laboratorium, dodatkowe konsultacje 

chirurgiczne czy internistyczne. Starzejące się społeczeństwo wymaga dodatkowych miejsc opieki. 

Trwają przygotowania finansowe do otworzenia POZ, który prawdopodobnie w lipcu zostanie 

uruchomiony w wersji podstawowej, który przyniesie dodatkowe dochody, które tracimy na nocnej 

opiece. W ubiegłym roku pozyskany został nowy personel, personel, który pracował kiedyś w szpitalu 

wraca, nie na umowę zlecenie na parę dyżurów tylko na stałe. Zaczęło się od personelu 

pielęgniarskiego, wróciła Pani na pediatrię, co bardzo pomogło, ponieważ na tym oddziale występują 

braki personelu. Pani z Nysy, która pracowała rok na umowę zlecenie przejdzie na pediatrię na etat.  

W tamtym roku pojawili się nowi lekarze, w tym roku sześciu w kolejce rozmów. 2 maja pierwsza 

Pani Doktor przyjdzie na internę, ale również z dużą swobodą pracy w POZ i na dyżurach nocnej  

i świątecznej opieki. W tamtym roku pozyskali lekarzy spoza Prudnika na dyżury nocnej i świątecznej 

opieki, są to młodzi lekarze, którzy odmładzają zespół Doktora Jurkiewicza.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – poinformował, że w Głuchołazach do ośrodka, w którym często bywał 

przychodził nawet fryzjer czy dentysta. Potwierdził fakt, że ZOL blisko szpitala przyniesie korzyści, 

zwłaszcza dla rodzin, które chcą odwiedzać swoich bliskich.  
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Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że szpital pomoże również w sytuacji, gdy rodzina chce za 

wszelką cenę przedłużyć pobyt pacjenta, ale nie jest to dla niego komfortowe, bo sale na internie są 

liczne, czasami nawet sześcioosobowe co może być męczące. W ZOL-u warunki są dużo lepsze i nie 

traci się pieniędzy na 30 dniowym pobycie, bo i takie się zdarzają, a niestety nie ma gdzie tego 

pacjenta przekazać. Czasami jest tak, że ludzie nie mają rodzin. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – poinformował, że do ośrodka w Głuchołazach było bardzo trudno się 

dostać, ponieważ podlega pod Urząd Marszałkowski i wszystkie dokumenty trzeba było zawozić do 

Opola, a miejsce tam zwalniało się dopiero, gdy ktoś zmarł.  

Pan Witold Rygorowicz – powiedział, że jesteśmy społeczeństwem, które się szybko starzeje. 

Poinformował, że w ZOLu nie przebywają tylko ludzie starsi, ale również młode osoby po wypadkach 

komunikacyjnych, gdzie niemożliwa była fachowa opieka w domu. To są trzydziestoparolatkowie,  

a ZOL to ich dom. Poza Covidem rodziny bardzo licznie i często odwiedzają tych pacjentów, 

natomiast dla wielu jest to jedyny dom już do końca życia. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, gdzie będzie pogotowie jeżeli tam powstanie ZOL. 

Pan Witold Rygorowicz – odpowiedział, że szpital ma ambitne plany, powiedział, że lepiej myśleć 

dalej, niż stać w miejscu mimo trudności w zdobywaniu bieżących i inwestycyjnych pieniędzy. Jest 

gotowy projekt budynku z apteką szpitalną na dole, a na górze ratownictwo, zlokalizowany tam gdzie 

obecnie mieści się wiata na karetki. Koszt niestety jest wysoki, bo 3 mln. zł. prognozowanych, we 

wrześniu wzrosło do 6 mln. zł. Projekt został złożony do Wojewody. Poinformował, że 3 piętro 

przeznaczone zostanie na rehabilitacje, ponieważ na to są już pieniądze, w tym roku wyremontowane 

zostanie laboratorium, które powróci do swojej pierwotnej siedziby, pozostaną kontenery, które są 

bardzo dobrym rozwiązaniem, wbrew pozorom jest w nich dobry standard, socjale, prysznice, 

ogrzewanie łącznie z mini kuchenką. W perspektywie budowy nowego obiektu dla ratownictwa  

i apteki szpitalnej, jest to możliwa lokalizacja ratownictwa, tak żeby dalej byli na tej samej działce, bo 

jest zgłoszona do Wojewody i NFZ-u. Jest przekonany, że te inwestycje dojdą do skutku, bo inaczej 

szpital stanie w miejscu i nie będzie się rozwijać. ZOL mógłby w tym roku zacząć funkcjonować, 

tylko to są duże pieniądze. Mają wsparcie szpitala, zespół pielęgniarsko-opiekuńczy na stałe, lekarzy 

w pobliżu, rehabilitację, która doskakuje wszędzie na oddziały gdzie potrzeba, logopeda, psychiatra,  

a to pozwoli na dobrą organizację.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska podziękowała Prezesowi za 

przedstawienie informacji i poddała ją pod głosowanie. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 2021 r., która została przyjęta 

,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 
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Na posiedzenie Komisji przybył Pan Dariusz Kolbek. W posiedzeniu Komisji bierze udział  

11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021. 

Pan Adam Piotrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021. 

Poinformował, że głównym celem działalności był nadzór nad warunkami sprzyjającymi zdrowiu 

mieszkańców powiatu prudnickiego, nadzorowano i monitorowano: sytuację epidemiologiczną chorób 

zakaźnych; jakość wody do spożycia; stan sanitarno- techniczny obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej; stan sanitarny obiektów żywnościowo- żywieniowych zakładów opieki zdrowotnej, 

placówek nauczania i wychowania, obiektów turystyczno- wypoczynkowych i innych obiektów 

użyteczności publicznej; warunki zdrowotne środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu 

chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Priorytetem Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku w 2021 r. było podejmowanie działań mających na celu 

ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 poprzez identyfikację i izolację 

osób zakażonych, poddawanie kwarantannie osób narażonych na zakażenie oraz prowadzenie działań 

profilaktycznych i informacyjnych. Oprócz wykonywania działań związanych ze zwalczaniem 

pandemii COVID-19 inne zadania statutowe realizowano w ograniczonym zakresie. W zakresie 

działalności kontrolno– represyjnej w 2021 r. przeprowadzono ogółem 12 856 kontroli, w tym  

11 711 kontroli związanych z wystąpieniem na terenie kraju epidemii COVID-19. Wydano  

108 decyzji administracyjnych oraz 18 postanowień. Nałożono 3 mandaty karne. Pobrano 372 próbki 

do badań w zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu jakości wody oraz prowadzonego 

nadzoru epidemiologicznego chorób zakaźnych. Próbki dostarczano do laboratorium Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu lub jej oddziału laboratoryjnego w Kędzierzynie-Koźlu.  

W realizacji zadań uczestniczyły oddziały: Higieny Komunalnej, Epidemiologii, Higieny Żywności, 

Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Pracy, sekcje: Higieny Dzieci i Młodzieży, Promocji 

Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz pracownicy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Na 

koniec 2021 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Prudniku zatrudnionych było  

21 osób (19 etatów). 

Posiedzenie Komisji opuścił Pan Radosław Roszkowski. W posiedzeniu bierze udział  

10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.  

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Magdalena Sobczak. W posiedzeniu bierze udział  

11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy osoba niezaszczepiona może przekroczyć granicę np. Czech. 

Pan Adam Piotrowski – odpowiedział, że tak.  

Pani Joanna Korzeniowska – dodała, że wszystkie obostrzenia zostały zniesione.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska podziękowała Panu Dyrektorowi  

i poddała pod głosowanie informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego  

w roku 2021, którą przyjęto ,,jednogłośnie” 11 głosami ,,za”. 

Posiedzenie Komisji opuścił Pan Janusz Siano. W posiedzeniu bierze udział 10 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Prudnickiego za rok 2021. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Prudnickiego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2021. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej powiat 

zobowiązany został do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz  

z rekomendacjami stanowi podstawę planowania budżetu na następny rok. Obowiązek sporządzenia 

corocznej oceny zasobów pomocy społecznej ustawowo nałożony został na powiat, jednak w sposób 

bezpośredni jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Sporządzając ocenę 

zasobów pomocy społecznej zestawiono ze sobą dane pochodzące z powiatowych jednostek 

samorządowych, w głównej jednak mierze dane dotyczą funkcjonowania i udzielania pomocy przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Zaprezentowane w dokumencie informacje 

liczbowe ukazują lokalną sytuację społeczno- demograficzną Powiatu Prudnickiego oraz niezbędne do 

realizacji kwestie społeczne. W zakresie pomocy społecznej udzielanej przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie jest organizowanie i finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienie 

wsparcia instytucjonalnego, organizowanie specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie powiatowego 

ośrodka interwencji kryzysowej, udzielanie pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze 

środowiskiem pełnoletnich wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki, a także na 

finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wymiar istniejących problemów 

społecznych ukazuje konieczność poniesienia znacznych nakładów i środków na realizację 

nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszy rozwój działań 

ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym. Z zebranych danych 

wynika, że planowane jest zwiększenie zasobów pomocy społecznej, w szczególności poprzez 

zwiększanie ilości rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w ramach rodzinnej pieczy 

zastępczej. Jednocześnie trzeba położyć większy nacisk na pracę z rodzicami biologicznymi dzieci 
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umieszczonych w pieczy zastępczej w celu umożliwienia powrotu dziecka pod opiekę rodziny 

biologicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia osób niepełnosprawnych w dniu  

30 grudnia 2020 r. w Konwencie OO. Bonifratrów została podpisana umowa pomiędzy Konwentem  

a Starostwem Powiatu Prudnickiego na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 uczestników, 

który rozpoczął swoją działalność od dnia 6 września 2021 r. Zadaniem WTZ jest: ogólne 

usprawnianie; rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności 

osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej; przygotowanie do życia w środowisku 

społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, 

dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności 

niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej; rozwijanie podstawowych 

oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy 

zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia 

zawodowego. W nowoczesnym systemie pieczy zastępczej zmieniła się rola  i sposób działania 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego też ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wprowadza rozwiązania zmierzające do przekształcenia dużych, niefunkcjonalnych, 

pozbawionych indywidualności placówek opiekuńczo-wychowawczych w małe placówki, w których 

warunki życia są w formie zbliżone do systemu rodzinnego. W Powiecie Prudnickim funkcjonowała 

jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Głogówku z 28 miejscami. W wyniku przeprowadzonej 

w roku 2021 reorganizacji utworzono nowa placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Mochowie dla  

14 dzieci oraz planowane jest w roku 2022 otwarcie drugiej placówki w Prudniku dla 14 dzieci. 

Placówki te będą spełniały standardy wynikające z ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przyczyni się to do dalszej realizacji założeń Powiatu 

Prudnickiego z zakresu pomocy społecznej. Warto zwrócić szczególną uwagę na istotę i celowość 

działań ukierunkowanych na ochronę i polepszenie warunków życia oraz na tworzenie warunków 

umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Wyniki badania oceny zasobów pomocy 

społecznej posłużą dopasowaniu środków finansowych do potrzeb wynikających z przeprowadzonej 

analizy. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zauważył, że w wykresach statystycznych brakuje uwzględnienia 

mężczyzn w wieku 60-64 lat.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że statystyka obejmuje grupę mężczyzn w wieku 

poprodukcyjnym i w związku z tym, że mężczyźni dopiero w wieku 65 lat przechodzą na emeryturę, 

ta rubryka jest pusta. Dane statystyczne są przesyłane przez Centralną Aplikację Statystyczną. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał o wzrost bezrobocia i o osoby długotrwale bezrobotne.   

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że według danych, osób długotrwale bezrobotnych w roku 2021 

jest 841, nie ma dla porównania tabeli z 2020 roku.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_zaj%C4%99ciowa
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Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że chciałby się dowiedzieć, jaki jest wzrost bezrobocia.  

Pani Joanna Barska – odpowiedziała, że niekoniecznie musi być wzrost. Poinformowała, że może 

przygotować dane o osobach bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych na sesję. Takie samo 

opracowanie było w roku ubiegłym i nie wszystkie dane zostały zawarte.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2021, który 

przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”.  

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Radosław Roszkowski. W posiedzeniu bierze udział  

11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

Poinformowała, że w związku ze sprawowanym nadzorem podmiotu tworzącego, określonym  

w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, istnieje obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

SP ZOZ w Białej. Sprawozdania finansowe przedstawiają kondycję finansową zakładu w 2021 r. 

Nastąpił znaczny wzrost wartości netto majątku trwałego. Środki pieniężne na dzień 31 grudnia  

2021 r. wynoszą 8.816.964,56 zł. (na dzień 31.12.2020 r. 4.124.717,50 zł.), przy zobowiązaniach 

krótkoterminowych 1.630.797,09 zł. Nastąpił wzrost kapitału (funduszu) zapasowego i wynosi 

6.543.642,77 zł. (w 2020 r. 3.910.667,56 zł.). Nastąpił wzrost przychodów netto ze sprzedaży  

z 11.671.335,30 zł., w 2020 r. do 15.001.830,55 zł., w 2021 r. Zysk netto za 2021 r. wynosi 

3.010.493,51 zł. (w 2020 r. zysk netto wyniósł 2.632.975,21 zł.). Nie występują zobowiązania 

wymagalne, zakład posiada bardzo dobrą płynność finansową. Zwróciła uwagę, że sytuacja finansowa 

ZOZ-u w Białej jest wspaniała.  

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

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, który przyjęto 11 głosami ,,za”. 

5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Poinformowała, że obecną siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku jest budynek 
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przy ul. Kościuszki 55a, po byłym internacie Studium Nauczycielskiego w Prudniku, który nie spełnia 

odpowiednich warunków do pracy poradni. W budynku siedzibę mają również: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia uzależnienia i współuzależnienia od 

alkoholu. Podjęcie uchwały wynika z konieczności przeniesienia obecnie funkcjonującej poradni  

w miejsce bardziej dostępne dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. 

Proponowana lokalizacja to budynek po przeniesionym Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. W budynku znajduje się 15 pomieszczeń biurowych z zapleczem 

socjalnym, które mogą być wykorzystane na gabinety do zajęć terapeutycznych. W nowej lokalizacji 

zapewniona zostanie dostępność do placówki dla osób niepełnosprawnych za sprawą odpowiedniego 

pojazdu i windy. Przeniesienie poradni do nowej siedziby zdecydowanie poprawi warunki i komfort 

podejmowanej terapii i pracy. Zmiana siedziby nie będzie miała wpływu na organizację pracy w tym 

zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Na podstawie  art. 89 ust. 1  ustawy 

z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku 

szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym 

lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed 

terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku 

uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka 

publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Zgodnie z ust. 9 powołanego przepisu, przepisy  art. 89 

ust. 1-8  i art. 88  p.o. stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. 

Przekształceniem jest również zmiana siedziby szkoły lub placówki. W takim przypadku przepisy 

dotyczące likwidacji stosuje się odpowiednio. Zmiana siedziby poradni będzie wymagała podjęcia 

uchwały intencyjnej – art. 89 ust. 1. Następnie należy o tym fakcie poinformować rodziców uczniów, 

poinformować kuratora oświaty oraz zasięgnąć opinii kuratora oświaty w planowanym zakresie. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty należy podjąć uchwałę o przekształceniu poradni. 

Ponadto, organ prowadzący powinien nadać przekształcanej poradni akt założycielski. Biorąc pod 

uwagę niemożność indywidualnego imiennego powiadomienia o zamiarze przekształcenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby, wszyscy potencjalni jej klienci 

będą informowani za pośrednictwem szkół i placówek oświatowych mających swoją siedzibę na 

terenie działania poradni- poprzez umieszczenie stosownych ogłoszeń na tablicach informacyjnych, 

stronach internetowych, a także przez publikację Uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Prudnickiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i strony internetowej poradni. 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby, który przyjęto 11 głosami ,,za”. 

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Ewelina Langfort. W posiedzeniu bierze udział  

10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Janusz Siano. W posiedzeniu bierze udział 11 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

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

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

otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 1.178.561 zł. 

Zwiększono plan dochodów majątkowych: o kwotę 113.000 zł. w Rozdziale 63095 (rozliczenie 

projektu ze środków UE); o kwotę 630.000 zł. w Rozdziale 80195 (rozliczenie projektu ze środków 

UE). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 23.500 zł. w Rozdziale 60014 (wpływy z kar 

i odszkodowań); o kwotę 7.000 zł. w Rozdziale 63095 (rozliczenie projektu ze środków UE); o kwotę 

18.586 zł. w Rozdziale 71012 (wpływy z usług); o kwotę 91.801 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy 

z odsetek i różnych dochodów); o kwotę 4.674 zł. w Rozdziale 80195 (środki z tyt. wsparcia JST- 

dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 290.000 zł. w Rozdziale 80195 (dot. 

projektu ze środków UE). Po przeanalizowaniu planu dochodów, zmniejszono plan dochodów 

majątkowych o kwotę ogółem 1.136.319 zł., w tym: w Rozdziale 90095 zmniejszamy dochody 

o kwotę 1.136.319 zł. (dot. projektu ze środków UE). Zwiększono plan wydatków bieżących, 

związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - 

kwota 23.500 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 5.000 zł. (dotacja na dożynki); na 

wydatki bieżące w Rozdziale 75411 - kwota 15.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75702 - 

kwota 500.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80195 - kwota 367.173,33 zł. (w tym na realizacje 

projektu ze środków UE – 362.499,33 zł.); na wydatki bieżące w Rozdziale 85218 - kwota 51.801 zł. 

(obsługa PFRON). Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ogółem 920.232,33 zł., w tym: 

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

jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków o kwotę 420.232,33 zł.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, na jaki cel w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku 

zostanie przeznaczone 15 tys. zł.   
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Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na zakup płachty gaśniczej z osprzętem do nowego 

samochodu, jeżeli dostaną. 

Pan Janusz Siano, Wicestarosta Prudnicki – dodał, że osprzęt jest im bardzo potrzebny.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że stara nie wejdzie do nowego samochodu gaśniczego, więc 

trzeba kupić nową. Powiat zawsze stara się pomóc w miarę możliwości.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r., który przyjęto 11 głosami ,,za”. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że 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 920.232,33 zł., 

w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 420.232,33 zł.; wolne środki, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł. W 2022 r . rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat 

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

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego, który przyjęto ,,jednogłośnie” 11 głosami ,,za”. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. Poinformowała, że kwota kredytu wynika 

z uchwały budżetowej na 2022 rok. Spłata zaplanowana do 2034 r., co pozwala na spełnienie 

wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. Kredyt 

długoterminowy w kwocie 6.129.278 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań w kwocie 5.775.919 zł. oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 

353.359zł., który wynika z zaplanowanych inwestycji do zrealizowania. Realizując postanowienia 

w/w uchwał Zarząd Powiatu Prudnickiego działając w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy 

Prawa zamówień publicznych rozpocznie procedurę związaną z zaciągnięciem kredytu. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, do kiedy planowana jest spłata. 
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Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że do 2034 roku. Poinformowała, że niektóre jednostki mają 

zaplanowaną spłatę do 2040 roku. Chcieliby spłacić szybciej, ale kredyt zaciągany jest w miarę 

potrzeb, nie jest zawyżany. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to go nie zaciągają, żeby nie narażać 

dodatkowo Powiatu na odsetki. Planowane są pewne rzeczy, ale niektórych zadań nie są w stanie 

wykonać w danym roku, co nie jest zależne od nich i są zmuszeni do rezygnacji lub przesunięcia 

zadań na kolejny rok.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r., który przyjęto 10 głosami ,,za”, przy  

1 głosie ,,wstrzymującym się”. 

Posiedzenie Komisji opuścił Pan Antoni Sokołowski. W posiedzeniu bierze udział  

10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

9. Informacja o zadaniach realizowanych w 2021 r. przez Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Prudniku. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o zadaniach 

realizowanych w 2021 r. przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku. Poinformowała, 

że do zadań Rzecznika Konsumentów należy: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego 

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; składania wniosków w sprawie 

stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; wytaczania 

powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań; działania o charakterze 

edukacyjno-informacyjnym. W 2021 r. zmalała liczba spraw, w których Rzecznik występował do 

przedsiębiorców. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, osobiste spotkania były mocno ograniczone, 

dlatego też w dużej ilości przypadków, porady udzielane telefonicznie lub mailowo pomagały 

rozwiązać problem. W większości sytuacji Konsumenci byli bezradni wobec wyczerpania procedury 

reklamacyjnej. Dostrzega się również wzrost wagi spraw, z którymi zgłaszają się konsumenci. 

Przedmiotowa okoliczność pozwala przypuszczać, iż akcje edukacyjne prowadzone od lat zarówno na 

terenie powiatu, jak również w skali kraju skutecznie edukują społeczeństwo w zakresie ich praw.  

W 2021 r. odbyły się trzy spotkania edukacyjne: 23 kwietnia 2021 r. przeprowadzenie ,,Lekcji  

z ekspertem” dla członków Ambasady Ekonomii w ZSO nr 1 w Prudniku w ramach realizacji zadań 

konkursu ,,Złote Szkoły NBP”; 13 października 2021 r. spotkanie z uczniami klasy II a oraz klasy II c 

ZSP nr 2 w Prudniku pt. ,,Choć, opowiem Ci bajeczkę, Twoje prawa konsumenckie”. 

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

głosowanie informację o zadaniach realizowanych w 2021 r. przez Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Prudniku, którą przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 
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Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Ewelina Langfort. W posiedzeniu bierze udział  

11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2021. 

Pani Ewelina Burtan-Trybuła, pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2021. Poinformowała, że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu  

w Prudniku, uchwałą nr XXXIII/206/2020 z dnia 30 października 2020 r. przyjęła do realizacji 

Program współpracy na rok 2021. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie 

zaopiniowała 8 ofert. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie w poszczególnych zadaniach wyglądało 

następująco: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wysokość 

przyznanego dofinansowania 14 000,00 zł.; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 

wysokość przyznanego dofinansowania 23 500,00 zł.; turystyka i krajoznawstwo – wysokość 

przyznanego dofinansowania 4 000,00 zł.; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - wysokość przyznanego 

dofinansowania 1 600,00 zł. Ponadto Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 162/550/2021 z dnia 30 

czerwca 2021 r. ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie 

wpłynęło 5 wniosków. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie 

zaopiniowała wszystkie złożone oferty. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie otrzymało 5 Klubów 

Sportowych na łączną kwotę 16 400,00 zł. Program Współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi był czterokrotnie poddawany zmianom. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, na jaki cel Klub Zarzewie dostanie środki, na jaką dyscyplinę.  

Pani Ewelina Burtan – odpowiedziała, że na karate. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie sprawozdanie  

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie za rok 2021, które przyjęto ,,jednogłośnie” 11 głosami ,,za”. 
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Ad. 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 08 marca 

2022 r. zapoznał się z wnioskiem Komisji o podwyższenie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych  

i polecił przygotowanie analizy i propozycji Dyrektorowi PCPR.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. Zarząd 

Powiatu wyraził zgodę na podwyższenie od dnia 01.04.2022 r. kwoty wynagrodzenia dla 

prowadzących rodzinę zastępczą zawodową oraz rodzinny dom dziecka do kwoty  

2 500,00 zł., jako podstawowe wynagrodzenie dla prowadzących rodziny zastępcze zawodowe  

i rodzinny dom dziecka, oraz powyżej 3 dziecka kwota 200,00 zł., za dziecko. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile trójka dzieci miała do tej pory. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie pamięta dokładnie. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest wzrost.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że jest wzrost, ale nie pamięta dokładnej kwoty.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że jest zdecydowany wzrost.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał pod jakim numerem jest remontowany budynek na  

ul. Jesionkowej na Dom Dziecka.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że na ul. Jesionkowej nie ma Domu Dziecka. 

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że tam nie ma Domu Dziecka, tylko jest rodzina 

zastępcza. 

Pani Agnieszka Zagórska –powiedziała, że ta rodzina mieszka już w tym domu, ale nie pamięta jaki to 

jest numer, musi sprawdzić.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że będzie to albo 15 albo 17.  

Pani Agnieszka Zagórska – zapewniła, że to sprawdzi. Poinformowała, że jest to dom przy głównej 

ulicy.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na remonty dróg.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że prawdopodobnie teraz był rozstrzygany.  

Pani Agnieszka Zagórska – zaprzeczyła.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że prawdopodobnie jest rozstrzygnięty i powieszony. 

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że może jest powieszony, ale nie rozstrzygnięty.  
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Pan Janusz Siano – poinformował, że będzie rozstrzygnięty w najbliższym czasie. 

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że problem z przetargami polegał na tym, że nikt  

z przystępujących nie chciał zagwarantować ceny do końca roku. Chcą zawierać umowę na kilka 

miesięcy, bo boją się zmian cen.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zasugerował, żeby sprawdzić drogę na ul. Skowrońskiego, ponieważ po 

wykopach asfalt się zapada w kilku miejscach. Po wykopach powstał sklep z butami.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że droga koło Hollybuta i Biedronki nie należy do Powiatu. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – odpowiedział, że chodzi mu o ul. Skowrońskiego, która jest drogą 

powiatową. Poinformował, że przy kratkach ściekowych są nierówności. 

Pan Janusz Siano – poinformował, że zostaną wysłani pracownicy do sprawdzenia stanu drogi. 

Pan Józef Meleszko – przypomniał o swoim wniosku dot. barierek ochronnych na drodze do 

Szybowic. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że pamięta, koszt inwestycji to 73 tys. zł. Będą to robić.  

Pan Radosław Roszkowski – powiedział, że pod warunkiem, jeżeli Zarząd się zgodzi. Inwestycja jest 

związana z odpowiednimi procedurami.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że koszt naprawy jest wysoki. 

Pani Larysa Zamorska  - dodała, że koszt był 15 tys. zł., a teraz jest 73 tys. zł.  

Pani Magdalena Sobczak – zasugerowała, żeby koszt poniosła osoba, która w barierki wjechała. 

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że nie ma możliwości sprawdzić kto to zrobił, ponieważ nie 

ma tam kamer.  

Pani Magdalena Sobczak – zaproponowała, żeby wystąpić do ubezpieczyciela, skoro napisał, że ktoś 

wjechał, to należy pociągnąć go do odpowiedzialności.  

Pani Larysa Zamorska – zapytała, skąd wiadomo kto wjechał.  

Pani Magdalena Sobczak – odpowiedziała, że ten, kto wziął odszkodowanie.  

 

 

 

 



str. 17 
 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

 

…………………………. ……………………………… 

Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska Joanna Korzeniowska 

 


