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Protokół Nr 40/2022  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 26 maja 2022 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, 

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

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

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. Ruch kadrowy w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

6. Analiza raportu o stanie powiatu. 

7. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r. 

          8.   Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

          9.   Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji 

Edukacji (…), która powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.  

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

 Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu bierze 

udział 8 członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum. 
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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 39/2022 

z dnia 26 kwietnia 2022  r., został przyjęty 8 głosami ,,za”. 

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

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej 

Pani Anna Porębska, Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej 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. 53a 

ust. 4 ww. ustawy podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez kierownika  

SP ZOZ. Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność 

lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku. 

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub 

dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli  

w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych.  

SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz 

innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za 

częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie,  

w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są  

w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych. Celem SP ZOZ jest 

równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym uzyskanie w 2021 r. 91,43 % 

możliwych punktów w kategorii wskaźników zadłużenia i efektywności, przy wysokiej punktacji 

wskaźników płynności i zyskowności świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej SP ZOZ  

i sprawności bieżącego zarządzania jednostką. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – chciałby, aby PCM również tak funkcjonował. Zasugerował, żeby 

prudnicki szpital połączył się ze szpitalem w Białej, tak aby poprawić sytuację PCM-u. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o remont szpitala.  
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Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że na tą chwilę został rozstrzygnięty przetarg, rozpoczęte 

zostały już prace, teren został zagrodzony, rozbiórki zostały już wykonane więc cały czas coś się 

dzieje. Mają nadzieję, że będzie wszystko w porządku.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, który 

przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Prudnickiego za rok 2020. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020. Poinformowała, że w dniach od 29.11.2021 r. do 

30.11.2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku poddane było kompleksowej kontroli 

przez Opolski Urząd Wojewódzki w zakresie realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolujący wskazał konieczność uzupełnienia Oceny zasobów pomocy społecznej 

za rok 2020 o wnioski końcowe. W związku z tym, Uchwałę Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Powiatu Prudnickiego za rok 2020 zmienia się poprzez dodanie ust. 10 dotyczącego wniosków 

końcowych. 

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

głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020, który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2017-2027”. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027”. Poinformowała, że podobnie jak 

wcześniejsza uchwała, jest to następstwo kontroli w PCPR. Kontrolujący wskazał konieczność 

uzupełnienia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027  
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o wskaźniki realizacji działań. W związku z tym, Uchwałę Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r., zmienia się poprzez dodanie wskaźników realizacji działań  

w poszczególnych obszarach. 

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

głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027”, który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami 

,,za”. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. Poinformowała, że uchwała również wynika z zaleceń pokontrolnych. Kontrolujący 

wskazał konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku, w ten sposób, aby katalog ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym był zamknięty. Poinformowała, że po uwagach złożonych przez Przewodniczącego 

Komisji Skarg (…), Pana Mirosława Czupkiewicza wraz z pracownikami przeanalizowała zapisy 

projektu uchwały raz jeszcze i będzie wnioskować o wprowadzenie autokorekty przedmiotowej 

uchwały, poprzez zmianę wysokości kwot kryterium dochodowego. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że jeżeli zostanie wprowadzona zmiana, to projekt 

uchwały zostanie przyjęty przez głosowanie dopiero na sesji. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Prudniku. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku. Poinformowała, 

że zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia  

25 marca 2004 r. jednostka prowadząca warsztat składa Powiatowi roczne sprawozdanie z działalności 

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Sprawozdanie 

stanowi podstawę do dokonywania przez Powiat (Rade Powiatu) corocznej oceny działalności 

Warsztatu. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przedstawia się 
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Radzie Powiatu zbiorcze sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za lata 2018-2021. Powyższe punkty zostaną wprowadzone w planie pracy Rady Powiatu 

w Prudniku w miesiącu czerwcu br. Poinformowała, że zostanie również wprowadzona autokorekta, 

ponieważ należy wprowadzić do planu pracy Rady Powiatu punkt dot. Przedstawienia sprawozdania 

finansowego Spółki PKS Głubczyce za 2021 r. 

W związku z wprowadzeniem autokorekty na sesji, Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. 6. Analiza raportu o stanie powiatu. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że obowiązek przedstawienia 

przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu wynika z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym. Na podstawie raportu oraz debaty nad raportem, Rada Powiatu 

podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Raport o stanie 

powiatu zawiera informację o aktywności i sukcesach w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne, 

zrealizowanych projektach, ważnych wydarzeniach w powiecie oraz działalności Rady Powiatu  

i Zarządu Powiatu w 2021 roku, realizacji strategii i programów, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Mieszkańcy, zgodnie z w/w ustawą, mogą zgłaszać się do debaty nad raportem do 

dnia 27.05.2022 r. do godz. 1200.  

Następnie Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że ustawą z dnia  

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono nową 

kompetencję Rady Powiatu – udzielenie Zarządowi wotum zaufania. Po zakończeniu debaty nad 

raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi 

wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu. Niepodjęcie uchwały  

o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały  

o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez Radę Powiatu wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Bożena Wróblewska. W posiedzeniu bierze udział  

9 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, ile osób może głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi 

Powiatu.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że dwanaście osób. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy w porządku obrad sesji był punkt dot. zmian w budżecie.  
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Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że będzie na rozszerzenie.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, z jakiego powodu nie był umieszczony w porządku obrad. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że z powodu jej nieobecności.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy zmiana będzie dotyczyła wprowadzenia 300 tyś. zł. na sprawę 

związaną z Poradnią Zdrowia Psychicznego.   

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie wie, bo nie dostała jeszcze takiego dokumentu. 

Zapytała, czy chodzi o pieniądze, które ma dać Gmina Prudnik.  

Pan Józef Meleszko – odpowiedział, że 300 tyś. zł. ma dać Powiat.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie ma takiej informacji. Wprowadzana jest teraz kwota 

35 tyś. zł. na dokumentację.  

Pan Józef Meleszko - zapytał, kto podjął decyzję o przeniesieniu do PCM Poradni Zdrowia 

Psychicznego.  

Pan Janusz Siano – dopowiedział, że ten temat wałkuje się już od dłuższego czasu. 

Pan Józef Meleszko – odpowiedział, że ostatnio nie był wałkowany.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że temat się wałkuje od dłuższego czasu. Poradnia mieści się 

obecnie w budynku PCPR-u, więc ta lokalizacja wobec planów, które mamy, związanymi  

z ulokowaniem tam Domu Dziecka przeszkadza. Ten temat nie wpłynął z tego powodu, bo już 

wcześniej były o tym rozmowy, aby ta część działalności związana ze szpitalem, nie była w tym 

miejscu. Powinno być to w bliższej lokalizacji samego szpitala. Natomiast teraz jest ewidentna 

przesłanka, żeby to zrobić i Prezes Rygorowicz zaproponował lokalizację poradni wstępnie  

w piwnicach szpitala, co wymagałoby pewnych przeróbek i inwestycji czysto budowlanych. Uzyskana 

została akceptacja i wsparcie ze strony Gminy Prudnik w tym zakresie. 

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że Głogówek przeznaczył już również 110 tyś. zł., które są 

już w budżecie.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że w budynku, w którym obecnie znajduje się poradnia, 

nie ma systemu teleinformatycznego, który poradnia musi prowadzić, w związku z tym Prezes chciał, 

żeby znajdowała się w obiektach PCM-u, aby ten system był dostępny. Dążono do tego, by poradnia 

była w ramach struktur, a nie zewnętrznie w innym budynku. Została zlecona dokumentacja, Zarząd 

zwrócił się do Gmin o wsparcie finansowe i otrzymał deklarację wsparcia od Gminy Prudnik i Gminy 

Głogówek.  
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Pan Janusz Siano – poinformował, że temat będzie jeszcze poruszany w momencie, kiedy wszystkie 

dokumenty będą już gotowe.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy na ostatnich zarządach była ta sprawa omawiana.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że była, ponieważ były przygotowywane pisma.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, na którym zarządzie.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie jest w stanie dokładnie odpowiedzieć, na którym.  

Pan Józef Meleszko – dopytał, czy było to w ubiegłym miesiącu.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że ta sprawa na pewno była poruszana w marcu lub w kwietniu.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że trzeba to sprawdzić, aby móc dokładnie odpowiedzieć.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy była udzielona odpowiedzieć z Gminy Biała i z Gminy Lubrza,  

z jakiego powodu nie udzielili wsparcia finansowego.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że w Białej mają swój szpital.  

Pan Józef Meleszko – powiedział, że sprawa dotyczy całego Powiatu i pisma złożone były do 

wszystkich Gmin.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że Biała odmówiła, a Lubrza nie odpisała.  

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że po sytuacji z Koronawirusem nawet dzieci  

w przedszkolu zaczynają mieć depresję tylko jest to bagatelizowane, bo w dużych placówkach  

tj. Opole jest to wszystko rozpoznawane i leczone, a tutaj dalej funkcjonuje taka mentalność, że wstyd 

jest iść z dzieckiem do psychologa, psychiatry, a patrząc na to co się dzieje, to depresja dotyka coraz 

młodsze dzieci, a psychiatrów jest bardzo mało.  

Pan Dariusz Kolbek – zasugerował, że może chodzi o coś innego. Niektórzy widzą co się dzieje  

w PCM, jak są wydawane pieniądze, jakie są straty, jak wydawane jest 100 tyś. zł. na przyjęcie, jak się 

podnosi maksymalnie pensję dla Starosty, podnosi diety, więc może widzą i dlatego nie chcą głosować 

za tym.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie rozumie tej logiki myślenia.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – wystosował prośbę do Zarządu, aby powiększyć gipsownie, ponieważ 

teraz jest to bardzo małe pomieszczenie.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że przekażą taką sugestię obecnemu Zarządowi szpitala.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że postarają się to zrobić, jeżeli okaże się, że szpital ma 

jakieś wolne pomieszczenia, bo z tym może być problem.  
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Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że podobno nie ma wolnych pomieszczeń, ale trzeba coś 

wymyślić. Zasugerował, że są jeszcze piwnice do zagospodarowania. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że w piwnicach musi powstać pomieszczenie do 

wyparzania naczyń, ponieważ takiego nie mają.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że będą tam wyparzane naczynia z pokoi socjalnych.  

Pani Magdalena Sobczak – zasugerowała, że będzie to sterylizator.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że sterylizator jest czymś innym.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że w piwnicach nie da się tego zrobić, ponieważ trzeba by 

było zamontować windę, musiałoby być to na parterze.  

Pani Alicja Zawiślak – poinformowała, że winda zjeżdża do piwnicy.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy Zarząd PCM przedstawił już jakiekolwiek propozycje poprawy 

finansów i na czym miałby polegać ten projekt naprawczy. Czy na obniżeniu środków dla personelu, 

czy na zwalnianiu ludzi, czy obcięciu kolejnego oddziału. Poinformował, że obawia się o sprawy 

finansowe PCM.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że zostało już zrobione rozeznanie, Zarząd w tej chwili 

intensywnie pracuje nad analizą stanu, który zastał. Wertują wszystkie dokumenty, wszystkie umowy, 

generalnie analizują wszystko to co zastali. Niepokój jest słuszny, ponieważ sytuacja w PCM nie 

wygląda dobrze, jest zagrożona płynność finansowa placówki. Dzisiaj również było spotkanie, 

debatujemy nad tym, co zrobić, w jaki sposób Powiat mógłby wesprzeć PCM, aby tą płynność 

finansową utrzymać, po to by nowy Zarząd miał szanse i możliwości wprowadzenia działań 

naprawczych, które spowodują, że szpital wyjdzie na prostą. Ma duże zaufanie do nowego Zarządu, 

ponieważ na pewno zrobią wszystko, aby tą sytuację naprawić, pokazali to już wcześniej, gdy również 

sytuacja szpitala była kryzysowa.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, o którego Prezesa chodzi.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że mówi o obecnym Zarządzie.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że o poprzednim też tak było mówione, stąd to pytanie.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że mówi o chwili obecnej, Prezesem jest Pan Brzozowski,  

a Prokurentem jest Pani Wiesława Gajewska, która jest znana nam wszystkim, nie trzeba ich 

przedstawiać, ponieważ  to co zrobili dla szpitala w poprzednim okresie zarządzania mówi samo za 

siebie, więc nie ma sensu ich tutaj chwalić za bardzo. Natomiast jest nadzieja, że po raz drugi uda się 

tą sytuację naprawić.  
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Pan Józef Meleszko – zapytał, gdzie oni ostatnio funkcjonowali.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że z tego co kojarzy, to w szpitalach na Śląsku.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, z jakiej przyczyny odeszli.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie wie.  

Pan Józef Meleszko – zasugerował, że może na prośbę Starosty. 

Pan Janusz Siano – potwierdził, że może tak było.  

Pan Józef Meleszko – zasugerował, że odeszli z dobrymi odprawami.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał czy Prezes, który był przed Panem Rygorowiczem, zostawił zadłużony 

szpital.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy obecny Zarząd, który teraz przychodzi ponownie nie zdezelował 

ostatnio szpitala. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał jakim sposobem, skoro sami odeszli, przestraszyli się czegoś.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie było czego się przestraszyć. 

Pan Dariusz Kolbek – odpowiedział, że tak było powiedziane, że odeszli, ponieważ źle się czuli. 

Może Radni ich za dużo pytali lub chcieli za dużo wiedzieć. Jak mają teraz wrócić i coś naprawiać, 

gdzie sytuacja jest o wiele trudniejsza. Zasugerował, że powinien zostać ogłoszony konkurs, a nie 

obsadzać stanowiska swoimi ludźmi, którzy znów będą wychwalani, a za rok będzie mowa o tym, że 

są źli, tak jak było w przypadku Pana Rygorowicza.   

Pan Janusz Siano – powiedział, że to, że byli gnębieni przez Radnych to jest inny temat. Natomiast 

wykonali swoją pracę, wyprowadzili szpital na prostą, poprawili sytuację finansową i odeszli. 

Pan Dariusz Kolbek – odpowiedział, że to nie oni wyprowadzili szpital. Przedostatni Prezes 

wyprowadził również szpital na prostą, z tego co wiadomo był nawet zysk.  

Pan Janusz Siano – potwierdził, że był zysk, jednak poprzedni Prezes doprowadził do sytuacji jaką 

mamy teraz.  

Pan Józef Meleszko – wiadomo już gdzie ma być usytuowana poradnia. Zapytał, na co mają być 

przeznaczone środki w wysokości 600 tyś. zł. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że mają być przeznaczone na przebudowę i remonty.  
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Pani Agnieszka Zagórska – dodatkowo na teleinformatyzację.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, kiedy ma to zostać wykonane.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że w tym roku.  

Pani Larysa Zamorska – dopowiedziała, że w tym roku, jeżeli nie wystąpią jakieś czynniki, które 

temu przeszkodzą.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy wszystkie pozwolenia już są w trakcie załatwiania.   

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie wiedzą.  

Pan Józef Meleszko – powiedział, że jest to budynek zabytkowy. 

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że dokumentacja jest tworzona. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że jak będzie dokumentacja gotowa, to będzie pozwolenie 

budowalne i później proces wyłaniania wykonawcy.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy do końca roku to będzie zrobione.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że mają taką nadzieję.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że pojawiła się propozycja, żeby jeszcze jedną lokalizację 

rozważyć i projektant ma ocenić, czy druga nie będzie lepsza.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy utworzenie ZOL-u w Prudniku na dwadzieścia parę osób jest nadal 

aktualnym pomysłem.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że koncepcja jest w tej chwili nieaktualna, takie sprawy można 

zostawić, chyba, że zaproponuje to nowy Zarząd, to wtedy można próbować rozważać ten temat. 

Skupić się należy teraz na tym, aby szpital spełniał swoją funkcję, a nie był ZOL-em. ZOL w Prudniku 

jest na pewno potrzebny, natomiast szpital potrzebny jest bardziej.  

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że poprzedni Prezes mówił o utworzeniu ZOL-u w Prudniku. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że była to koncepcja byłego Prezesa. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku, który przyjęto  

4 głosami ,,za”, 2 głosami ,,przeciw” przy 3 głosach ,,wstrzymujących się”. 

Ad. 7. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Prudnickiego za 2021 r. 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., które organ stanowiący tj. Rada Powiatu rozpatruje  

i zatwierdza zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Opolu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. 

Na posiedzenie Komisji przybyli Pani Ewelina Langfort oraz Pan Dragomir Rudy.  

W posiedzeniu bierze udział 11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, o wydatki majątkowe na drogach w 2021 roku.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na drogach publicznych ponieśli kwotę 609 720 zł.  

Pan Dariusz kolbek – zapytał, czy jest to powiększenie.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że ponieśli takie wydatki na zadania majątkowe. Czyli 

została zrobiona dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych relacji Łąka Prudnicka – Starowice, 

czyli tej drogi w Moszczance. Było planowane, że będzie ona wykonana. Rozbudowa przejścia dla 

pieszych na ul. Dąbrowskiego za 180 tyś. zł. i przebudowa drugiego przejścia za 120 tyś. zł.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że było tam 6 mln. zł., więc na tą kwotę to jest duże zestawienie.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że mówi o wydatkach na drogi.  

Pan Dariusz Kolbek – opowiedział, że mówi ogólnie o największych wydatkach. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że do największych należy oświata 6 186 000 zł., na różne 

rzeczy, np. projekty ”Technika bez granic” – stworzenie nowoczesnych linii technologicznych.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy nadwyżka w kwocie 2 mln. zł. została już wydana. 

Pani Larysa Zamorska – zaprzeczyła.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że Pani Skarbnik mówiła na ostatniej komisji, że już tych 

pieniędzy nie ma. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że część tych pieniędzy jest już wprowadzona do budżetu,  

a reszta nadwyżki zostanie wprowadzona na wydatki zabezpieczające naszą oświatę. Tak jest co roku.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał o raty dla Optimy. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że w 2023 roku jest jeszcze płatność, ale od 2024 roku będzie 

lżej, ponieważ te raty są płacone z wydatków.  
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Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, ile wynosi rata.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że rata wynosi 547 500 zł. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że jest to spora kwota. Za tamten rok nie ma spektakularnych 

inwestycji, nic co mogłoby wzbogacić Powiat, jedynie kilka projektów. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że dużo było zrealizowanych projektów w porównaniu do 

innych Powiatów.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że nie patrzy się na inne Powiaty.  

Pani Larysa Zamorska – zwróciła uwagę, że w naszym Powiecie dużo zostało zrobione  

w szkolnictwie.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że nadal z tymi szkołami jest problem, dalej sytuacja jest niejasna. 

Powiedział, że widział ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości po Domie Dziecka, zapytał czy 

są już jakieś oferty i byli jacyś chętni.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że pojawiali się chętni, ale w związku z tym, że była tam 

cały czas działalność Domu Dziecka, wystąpili do Wojewody o wygaszenie placówki na tym obiekcie 

i Wojewoda wyraził zgodę.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, za ile budynek został wystawiony na sprzedaż.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że wycena wynosi około 2,9 mln. zł. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., który przyjęto 5 głosami ,,za” 

przy 6 głosach ,,wstrzymujących się”. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy Członkowie Zarządu mogą głosować nad udzieleniem wotum 

zaufania.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że się pomyliła, że Członkowie Zarządu nie mogą 

głosować. Nie mogą głosować w przypadku uchwały dot. skargi na Zarząd Powiatu, a w sytuacji 

wotum zaufania mogą. 

2. Autokorekta projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  

w Prudniku. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła autokorektę projektu uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie  

z art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy 
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rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Autokorekta została wprowadzona, ponieważ w projekcie 

uchwały system nie zapisał zmiany i połączył dwa wiersze uchwały.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały będzie procedowany na sesji.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że na rozszerzenie zostanie zaproponowana uchwała  

w sprawie rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg na Dyrektora PCPR-u. Komisja uznała skargę za 

bezzasadną i wnioskuje do Rady Powiatu o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

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

 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

Poinformowała, że  związku z wprowadzeniem do systemu prawnego ustawy z dnia 15 lipca 2020 r.  

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, 

nakładającej obowiązek uwzględnienia modelu struktury funkcjonalno- przestrzennej, w tym 

obszarów strategicznych inwestycji, Samorząd Powiatu Prudnickiego podjął działania zmierzające do 

opracowania Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. Zjawiska 

demograficzne przebiegające w samorządach lokalnych, w szczególności w ostatniej dekadzie, 

determinują szereg zmian zarówno w sferze społecznej, jak również gospodarczej, przestrzennej czy 

środowiskowej. Kwestie demograficzne stanowią tło wszystkich zadań realizowanych przez samorząd 

terytorialny, stąd koniecznością jest uwzględnianie ich w politykach i działaniach strategicznych 

jednostek samorządowych na wszystkich szczeblach administracji. Jednak procesy demograficzne nie 

są jedynym zjawiskiem determinującym konieczność zmiany kształtu Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego. Główne wyzwania strategiczne powiatu prudnickiego - oprócz demografii - nawiązują 

do gospodarki oraz partnerstwa w zarządzaniu powiatem. Pierwszym elementem tworzenia 

aktualizacji Strategii było stworzenie tzw. części diagnostycznej. W tym celu przeanalizowano 

obowiązujący dokument, wyeliminowano zapisy, które nie odpowiadają już aktualnej rzeczywistości  

i wyodrębniono kwestie, które są nadal aktualne i będą częścią Strategii do 2030. Sformułowane 

zostały wnioski z przeprowadzonej diagnozy środowiskowo - przestrzennej, społecznej  

i gospodarczej, w kontekście trendów oraz zjawisk zewnętrznych, które mają istotny wpływ na 

kształtowanie polityki rozwoju w przestrzeni powiatu. Dokonano analizy SWOT. Zdefiniowane 

zostały następujące wyzwania w ramach polityki rozwoju: przystosowanie się do zmian, jakie 

spowoduje sytuacja demograficzna; wzmocnienie potencjału powiatu, który wpływać będzie na 
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decyzje osób młodych dotyczące wyboru miejsca zamieszkania, w szczególności poprzez zwiększenie 

szans na pozostanie młodych na lokalnym rynku pracy, podnoszenie, jakości kształcenia i powiązanie 

go z wymiarem gospodarczym; wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców powiatu oraz 

kształtowanie rozwiązań zabezpieczających deficyt kadr; ewolucja polityki społecznej, w tym 

dostosowanie jej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, priorytety oraz cele szczegółowe wraz  

z kierunkami działań; integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz 

rozwoju aktywności gospodarczej; integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu 

na rzecz ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji Powiatu 

Prudnickiego, przystąpiono do prac związanych z określeniem wizji oraz misji Powiatu. Wizja i misja, 

stanowią kluczowe elementy struktury strategicznej. Wizja jest określeniem oczekiwanej przyszłości, 

tj. obrazem Powiatu Prudnickiego po zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć projektowych, działań, 

zamierzeń. Misja oznacza natomiast fundamentalną przyczynę istnienia. W przypadku powiatu, który 

należy traktować, jako „społeczność lokalną, zamieszkującą przestrzeń Powiatu Prudnickiego" misją 

będzie zwiększenie szans indywidualnego rozwoju mieszkańców w oparciu o wzajemne zaufanie, 

rozwiązywanie problemów w sposób kompleksowy, orientowanie na przyszłość oraz współdziałanie. 

W opracowanym dokumencie uaktualniono cele strategiczne w odniesieniu do zakładanych wymiarów 

rozwoju oraz zaakcentowano konieczność integrowania działań i efektów. Wskazano następujące cele 

strategiczne: Powiat Prudnicki obszarem aktywnym gospodarcza - rozwinięty rynek pracy  

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego oraz zwiększona dynamika rozwoju gospodarczego; Powiat 

Prudniki obszarem wysokiej, jakości życia - aktywna wspólnota lokalna, wysoka, jakość usług 

publicznych, dobry stan środowiska; Powiat Prudnicki zarządzany w sposób partycypacyjny oraz 

partnerski. Wyznaczone zostały następujące priorytety prowadzonej polityki; dostosowanie kształcenia 

do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy; integracja działań szkół, przedsiębiorstw, organizacji 

wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy; rozwój strefy aktywności gospodarczej w Powiecie 

Prudnickim; wspieranie rozwoju przedsiębiorstw; wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów 

wiejskich; budowa i promocja oferty turystycznej w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną; kształtowanie wysokiej, jakości edukacji i wychowania; wspieranie budowy 

społeczeństwa obywatelskiego; poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej; rozwój 

infrastruktury społecznej; poprawa dostępności i jakości świadczonych usług publicznych; 

kształtowanie oferty usług publicznych przyjaznych rodzinie; zachowanie i ochrona środowiska; 

poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych; innowacyjne prowadzenie 

partnerskiej współpracy, wzmacnianie potencjału kapitału społecznego. W konstrukcji Strategii 

przyjęto zasadę komplementarności podejmowanych działań oraz współpracy instytucji 

samorządowych na szczeblu gminnym oraz powiatowym, organizacji społecznych, przedstawicieli 

mieszkańców i przedsiębiorców, w oparciu o dialog społeczny. Dlatego też Samorząd Powiatu 

Prudnickiego w kolejnych latach podejmie zintensyfikowane działania, aby Powiat Prudnicki, jako 

partnerska wspólnota samorządowa, stał się aktywny gospodarczo oraz społecznie, rozwijając się  
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w oparciu o lokalne specjalizacje, wysoką jakość usług publicznych, innowacje społeczne  

i środowisko. W toku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga. Uwagi zgłaszane 

przez Radnych zostały w projekcie uchwały uwzględnione. 

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

głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Prudnickiego do roku 2030, który przyjęto ,,jednogłośnie” 11 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Ruch kadrowy w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

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

na temat ruchu kadrowego w placówkach oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. 

Poinformował, że zgodnie z ustawą Karta nauczyciela ruch kadrowy w szkołach i placówkach 

oświatowych trwa w terminie do 31 maja każdego roku. Dyrektorzy szkół i placówek informują  

o wstępnych założeniach kadrowych, związanych z opracowaniem arkusza organizacyjnego na rok 

szkolny 2022/2023. W związku z tym, że decyzje kadrowe muszą zapaść przed faktycznymi naborami 

do szkół arkusz organizacyjny zakłada dokonanie minimalnego naboru. 26 lipca 2022 r. ogłoszone 

zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. 

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy zapis, że nauczyciele posiadają uprawnienia do świadczeń 

kompensacyjnych jest jednoznaczny z tym, że nauczyciele złożyli dokumenty, że chcą przejść na te 

świadczenia.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że nie, mają możliwość. Dla przykładu w CKZiU w Prudniku 

dwóch nauczycieli otrzymało wypowiedzenie umowy o pracę, wynika to z tego względu, że są to 

nauczyciele, którzy zatrudnieni są na podstawie mianowania i nie ma dla nich zapewnionego co 

najmniej pół etatu, bo przy pół etatu pewne rzeczy można ograniczyć, ale też musi być najpierw dane 

wypowiedzenie i dopiero nauczyciel przyjmuje ograniczenie lub nie przyjmuje. Taka jest procedura, 

ograniczenia dostają Ci nauczyciele, którzy mają zagwarantowane co najmniej pół etatu.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, w jakim wieku są Ci nauczyciele. To jest też ważne czy są to 

nauczyciele, którzy mogą przejść na kompensacyjne.   

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że nie.  

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że są to nauczyciele aktywni zawodowo, którzy nie mają 

teraz alternatywy.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że nie mają możliwości, nie nabyli uprawnień do świadczeń 

kompensacyjnych bądź emerytalnych, bo tutaj jest inna procedura. Też jest wypowiedzenie, ale akurat 

są to ludzie, którzy mają po kilkanaście lat pracy w szkole i w związku z tym, że następuje 
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przebranżowienie, nie ma danego kierunku kształcenia, godziny dla nich się skończyły albo 

zmniejszyła się liczba oddziałów.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy są to przedmioty zawodowe czy ogólnokształcące.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że w przypadku CKZiU jest to jeden nauczyciel  

z przedmiotów zawodowych, a jeden z WF. Jest czterech nauczycieli z WF, zmniejszyła się liczba 

oddziałów, bo dwa lata temu było ich 15, a teraz jest 11, w związku z tym nie ma godzin i wynikła 

taka sytuacja.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy rozpatrywane jest uzupełnienie w innych placówkach.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że uzupełnianie wchodzi w rachubę kiedy zapewniane jest pół 

etatu, nie mają nawet pół etatu, dlatego nie ma takiej możliwości.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy w skali tych wszystkich szkół ktoś przeszedł teraz na emeryturę. 

Zasugerował, że w związku z tym ktoś mógł przejść na to miejsce, w zależności czy miałby 

przygotowanie do kształcenia w danym przedmiocie.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że nikt nie przeszedł na emeryturę z tych osób i sytuacja jest 

taka, że akurat dla tej osoby nie ma zatrudnienia. Tam jest jeszcze pewna specyfika, o tym było już 

mówione, że w momencie tworzenia arkusza majowego w szkołach ponadpodstawowych przyjmuje 

się zasadę minimalnego naboru, nie wiadomo dzisiaj jak będzie wyglądał ten nabór w rzeczywistości, 

nie wiadomo czy odejdzie 10%, 20%, czy 30% młodzieży. Dlatego Dyrektor musi wkomponować się 

w tą ilość osób, dla której na pewno zapewni pracę, bo jeżeli nie da warunków wypowiedzenia pracy 

to trzeba będzie płacić cały rok pełny etat, jeżeli nie znajdzie dla kogoś godzin. To jest właśnie ta 

rozbieżność jeżeli chodzi o przepisy, aktualna sytuacja, a dopiero wiedza rzeczywista o tym jak będzie 

nabór wyglądał będzie dopiero po 26 lipca.  

Pani Magdalena Sobczak – stwierdziła, że teraz przesunęły się te daty.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy jak będzie zwiększona liczba uczniów, czego każdy by sobie 

życzył, znajdzie się te pół etatu dla zwolnionego nauczyciela.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że wypowiedzenie można cofnąć w każdym czasie. Może to 

nastąpić 31 sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, jaki jest okres wypowiedzenia.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że jest to trzymiesięczny okres wypowiedzenia. 

Poinformował, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż to z samych cyfr wynika, bo w przypadku 

na przykład CKZiU sytuacja jest taka, że szkoła spada w projekcie organizacyjnym poniżej dwunastu 

oddziałów. Zgodnie z przepisami Zastępca Dyrektora może być zatrudniony w szkole, w której jest 
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przynajmniej dwanaście oddziałów, w związku z tym obecna Pani Wicedyrektor musi mieć 

zagwarantowany cały etat, a jest też nauczycielem WF, na ten moment na 31 maja. Dlatego nie ma 

żadnych godzin, jedynie może jakieś pojedyncze godziny by nazbierali, bo wszyscy są na etatach, 

dodatkowo jest czas związkowy też chroniony, więc nie ma możliwości zabrać żeby dać kolejnej 

osobie. Taki zbieg okoliczności, ale to nie oznacza, że nie okaże się pod koniec lipca, że przyjmą dwa 

oddziały więcej, w związku z tym będzie Wicedyrektor, z automatu się uwolni 9 godzin, czyli pół 

etatu z etatu dyrektorskiego plus dodatkowe godziny, które związane są z dodatkowymi oddziałami, 

bo dwa oddziały to jest dodatkowych 6 godzin, a może być podział na grupy, więc tych godzin może 

być 12 i sytuacja będzie zupełnie inna. Na dzień dzisiejszy, w związku z obowiązującymi przepisami 

jest taka sytuacja. Ze wszystkich osób i ograniczeń, które wynikają z innych przyczyn to będą 

pojedyncze osoby, które w rzeczywistości stracą prace i wynikać to będzie z tego, że nastąpiła zmiana 

kierunków kształcenia i nie ma takiego kierunku w szkołach zawodowych, a Ci, którzy mają 

ograniczenia wylądują najprawdopodobniej na całych etatach. 

Pani Magdalena Sobczak – podsumowała, że tak się dzieje zawsze. 

Pan Ryszard Matuszak – powiedział, że tak się dzieje, więc omawianie ruchu kadrowego w tym 

momencie nie jest dokładne.  

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że szkoły średnie mają o tyle gorzej, że to wszystko nie jest 

pewne. Szkoły podstawowe wiedzą dużo wcześniej ile będzie dzieci i można to rozdzielić. Zauważyła, 

że teraz zmieniły się również terminy, bo kiedyś był to początek lipca, a teraz koniec.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że kiedyś był okres, że na koniec czerwca było wiadomo, bo 

były świadectwa i jeszcze w czerwcu były wyniki z egzaminów.  

Pani Magdalena Sobczak – dodała, że na początku lipca były listy ogłaszane i było wszystko 

wiadomo. 

Pan Ryszard Matuszak – powiedział, że z 5 lipca zrobił się 12, potem 15, a teraz mamy 26. Jeszcze 

trochę i okaże się, że nabór będzie się kończył końcem sierpnia. Biorąc pod uwagę fakt, że gro 

młodzieży, zwłaszcza takiej, która wybiera się do szkoły branżowej w ogóle nie śpieszy się ze 

świadectwem i ze złożeniem podania, robi to dopiero w sierpniu. Tutaj chodzi tylko o szkoły 

branżowe, bo w technikach i liceach ten ruch jest w lipcu. W przypadku poradni jedna osoba wystąpiła 

sama o ograniczenie do pół etatu, chodzi tutaj o pewne problemy zdrowotne i rodzinne, więc Pani 

Dyrektor się przychyliła do tej prośby i od 1 czerwca będzie miała ograniczenie do pół etatu. Pozostałe 

wynikają z przepisów.  

Pani Magdalena Sobczak – poprosiła, aby na koniec sierpnia przekazać informację czy te osoby, które 

miały ograniczenia mają je nadal i jak cała sytuacja wygląda. 
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Pan Ryszard Matuszak – poinformował, że cała sytuacja powinna się wyjaśnić rzeczywiście na koniec 

sierpnia, aczkolwiek zdarza się nieraz, że do połowy września. Były nieraz sytuacje, najczęściej  

w Głogówku, że otwierany jest oddział na siłę, zgodzili się na otwarcie oddziału, który miał  

18 osób, a po dwóch tygodniach zrobiło się 26 i to w technikum.  

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że jak to działa w tą stronę, to fajnie.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że lepiej to zrobić na koniec września, wówczas 

sytuacja będzie najbardziej klarowna.  

Pani Magdalena Sobczak – potwierdziła zwłaszcza, że Wydział Oświaty również musi dostać takie 

informacje od Dyrektorów, a potem je opracować.  

Pan Ryszard Matuszak – powiedział, że w sytuacji Głogówka sytuacja zatrudnieniowa może się 

zmienić, w związku z tym, czy uruchomiona zostanie klasa liceum dla dorosłych, a ten ruch dla 

dorosłych trwa prawie do końca września.  

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że pewnego czasu uczyła w szkole dla dorosłych i ten 

ruch czasami trwa cały rok.  

Pan Ryszard Matuszak – poinformował, że decyzja o uruchomieniu musi zapaść we wrześniu.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jeszcze istnieje. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że istnieje, ale nie ma naboru. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, dlaczego mieszkańcy Prudnika do Głogówka jeżdżą, a u nas nie chcą 

uczęszczać.  

Pani Magdalena Sobczak – odpowiedziała, że jak są tylko 3 chętne osoby, to u nas nie otworzą,  

a tam jest np. 15 osób, to jest większe prawdopodobieństwo że tak. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że do Głogówka z Prudnika jeździ 7, czy 8 osób.  

Pani Magdalena Sobczak –powiedziała, że dla 8 osób nie otworzą.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, dlaczego z Głogówka nie przyjeżdżają do Prudnika.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że są trzy typy szkół dla dorosłych, jest dzienna dla dorosłych, 

zaoczna i stacjonarna, ona jest wieczorowa. W Głogówku jest zaoczna, spotykają się tylko w wolne 

dni od pracy, w soboty i w niedziele, a tu była wieczorowa i cztery dni w tygodniu popołudniu były 

zajęcia.  

Pan Józef Meleszko – zauważył, że jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Zapytał, dlaczego nie 

funkcjonuje to na takich samych zasadach jak w Głogówku.  
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Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że można było.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, kto może podjąć taką decyzję.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że jest to decyzja władz. Dyrektor występuje z wnioskiem  

o zmianę, a Zarząd podejmuje decyzje.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, przez kogo powołany jest Dyrektor.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że Dyrektor jest powoływany w konkursie, Zarząd go nie powołuje.  

Pan Józef Meleszko – powiedział, że jest to trafne spostrzeżenie i może warto by było dać taką 

informację do mediów, że próbuje się utworzyć szkołę na takich zasadach jak w Głogówku.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że to nie ma najmniejszego sensu. Zapotrzebowania w tej 

chwili nie ma.  

Pan Józef Meleszko – odpowiedział, że jeżeli jest zapotrzebowanie w Głogówku, to może będzie też  

w Prudniku. Zasugerował, aby spróbować. 

Pan Ryszard Matuszak – poinformował, że znowu będzie sytuacja, że spróbują, będzie oddział 

dwunastoosobowy i trzeba będzie go ciągnąć.  

Pan Józef Meleszko – odpowiedział, że trzeba to zrobić na takich samych zasadach, bo skoro jest 

argument, że na takich zasadach funkcjonowania ludzie są chętni, to może w Prudniku też by się 

znaleźli.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że jest w 100% pewny, że nie będzie wystarczająco chętnych, 

ponieważ trzeba też brać pod uwagę okolicę. Kto na ogół próbuje zrobić szkołę średnią dla dorosłych. 

Osoby, które nie skończyły normalnie, a teraz tego potrzebują. Aktualnie wykształcenia średniego 

potrzebują Ci, którzy przejmują ziemie i gospodarstwa rolne. Robią do tego roczny, czy półroczny 

kurs rolnika i otrzymują zawód Technika Rolnika.  

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że w rolniku jest półtoraroczne.  

Pan Ryszard Matuszak – powiedział, że są kursy półroczne, roczne i półtoraroczne. Poinformował, że 

dodatkowo w okolicy jest dużo szkół niepublicznych w Nysie, w Kędzierzynie – Koźlu, w Opolu  

i to robią w skróconym czasie, dlatego to nie ma sensu.  

Pan Dragomir Rudy – powiedział, że do Głogówka przyjeżdżają na prenowicjat z całej Polski Bracia, 

nauczyciele z liceum swego czasu tam chodzili i w ciągu roku mieli maturę.  

Pani Magdalena Sobczak – zwróciła uwagę, że w ciągu 14 miesięcy.  
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Pan Dragomir Rudy – zapytał, czy to ma coś wspólnego z oświatą powiatową, czy nauczyciele są tam 

tylko zatrudniani na podstawie umowy o pracę z Franciszkanami.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że nie mają nic wspólnego.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. 8. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że odszedł z klasztoru Ojców Bonifratrów Przeor Eugeniusz Kret, 

który bardzo zasłużył się dla Powiatu, ponieważ powstał WTZ, organizował Festiwal Radości, 

promował Powiat oraz Prudnik, w związku z czym złożył propozycję, aby wystąpić o nadanie mu 

Odznaczenia Honorowego Powiatu Prudnickiego. Poinformował, że jak zainteresował się tym 

tematem, to zastanawia go fakt, dlaczego to odznaczenie nosi akurat taką nazwę. Powiedział, że Brat 

Eugeniusz na pewno jest człowiekiem honorowym, ale spojrzał na listę osób, które dostały 

odznaczenie  

i stwierdził, że od honoru bardzo daleko uciekają.  

Pan Janusz Siano – zaproponował, aby podać do również do Róży Pogranicza.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że jest to bardzo dobry wniosek.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, które odznaczenie będą przegłosowywać.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że uhonorowanie Odznaczeniem Zasłużonego dla Powiatu.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest to Honorowy czy Zasłużony. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że nie pamięta jak dokładnie brzmi nazwa.  

Pan Dariusz Kolbek – rozumie odznaczenie Zasłużony dla Powiatu, ale Honorowy nie wie co 

oznacza.  

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że jest to Odznaka Honorowa Zasłużony dla Powiatu 

Prudnickiego.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał dlaczego honorowy.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że taka jest odznaka, honorowa.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że takie są tytuły odznak według przepisów, to nie Powiat 

tworzy te odznaczenia.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto je tworzy.  

Pan Dragomir Rudy – odpowiedział, że nazewnictwo jest ogólnopolskie.  
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał czym różni się Odznaka Honorowa od Róży Pogranicza.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że Odznaka jest wyższa rangą. Odznaczenie Róży 

Pogranicza jest za zasłużenia na Pograniczu Powiatu Prudnickiego, więc to jest całkiem inny teren.  

Pan Dariusz Kolbek – złożył wniosek o przyznanie Panu Eugeniuszowi Kret Odznaki Honorowej 

Powiatu Prudnickiego. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie przedstawiony 

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

Pan Dariusz Kolbek – złożył wniosek o przyznanie Panu Eugeniuszowi Kret Róży Pogranicza. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie przedstawiony 

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

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że wpłynęło zaproszenie na odbycie posiedzenia 

Komisji w miesiącu czerwcu w Warsztacie Terapii Zajęciowej Bonifratrów w Prudniku, w związku  

z terminem składania rocznego sprawozdania z działalności WTZ,  celu pełniejszego wglądu  

w działalność placówki. 

Pan Dariusz Kolbek – zasugerował, aby pierwsza część posiedzenia odbyła się w siedzibie Starostwa, 

a następnie żeby członkowie Komisji przeszli na WTZ.  

Komisja przychyliła się do propozycji Radnego. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

…………………………. ……………………………… 

Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska Joanna Korzeniowska 


