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Protokół Nr 41/2022  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 27 czerwica 2022 r. 

 

 

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

że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

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

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku – Pani Grażyna Klimko, 

- Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich – Pani Anna 

Siemiginowska, 

- Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) – Pani Emilia Cimochowska–Paluszek,  

- Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia – Pan Ryszard Matuszak,  

- Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych – Magdalena Lubaszka–Maciuch. 

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. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2022r.  

          6.   Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

          7.   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. 
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 Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu bierze 

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

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

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

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

Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji. Po przegłosowaniu protokół Nr 40/2022 

z dnia 26 maja 2022  r., został przyjęty 7 głosami ,,za”. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Ewelina Langfort oraz Pan Ryszard Kwiatkowski.  

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

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

1. Projekt uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej, jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie  

z działalności i wykorzystania środków finansowych, w terminie do dnia 1 marca roku następnego 

sprawozdanie zawierające w szczególności: rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu 

środków finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług; 

informacje o: liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności; ogólnej 

frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego; 

formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej; liczbie uczestników, 

którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia; liczbie uczestników, którzy poczynili 

postępy w zakresie: zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej wraz z opisem tych postępów; informację o decyzjach podjętych przez radę programową 

w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji, zgodnie z § 21 ust. 3 cytowanego rozporządzenia stanowi 

podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu. W dniu 25 lutego 2022 r. 

Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku, ul. Piastowska 8 – złożył roczne sprawozdanie  

z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku za okres od 6.09.2021r. – 31.12.2021r. 

Przedmiotowe sprawozdanie, jako wyczerpujące problematykę działalności w roku 2021, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Analiza sprawozdania z działalności i wykorzystania środków 
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finansowych warsztatu w roku 2021 pozwala stwierdzić, co następuje: w okresie sprawozdawczym 

wszystkich uczestników objęto aktywnością wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych, przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. Szczególną 

uwagę skierowano na: rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego; 

zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności podstawowych bądź specjalistycznych 

umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęciu 

pracy; terapia zajęciowa prowadzona była w dziesięciu pięcioosobowych grupach, w pracowniach: 

gastronomicznej, komputerowo-poligraficznej, ceramicznej, plastycznej, tkacko - szwalniczej, 

stolarskiej, ogrodniczej, audiomuzycznej, teatralnej, opiekuńczo – pielęgnacyjnej. W organizacji pracy 

zachowano wskaźnik dotyczący ilości osób bezpośrednio pracujących z uczestnikami warsztatu terapii 

zajęciowej, określony w § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.  

W okresie sprawozdawczym warsztat finansowany był ze środków PFRON - 346.533,00,zł (90%),  

ze środków własnych Powiatu - 38.503,69 zł (10 %). Środki finansowe wydatkowane były zgodnie  

z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem finansowym na 2021 r. Wydatki były zgodne  

z postanowieniami umowy oraz § 19 ust. 1 - 2 rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. Warsztat terapii zajęciowej w Prudniku w roku 2021 zrealizował 

zadania na rzecz uczestników, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r., co stanowi podstawę do dokonania 

pozytywnej oceny jego działalności w 2021 roku. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Bożena Wróblewska. W posiedzeniu bierze udział 10 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy na terapię zajęciową przychodzą małżeństwa. Zauważył, że  

w Powiecie są małżeństwa, które powinny się tam zjawić.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że nie ma takich informacji, ale dziś Członkowie Komisji 

zostali zaproszeni do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie będą mogli dowiedzieć się więcej 

szczegółów, a także zobaczyć jak warsztaty funkcjonują. Poinformowała, że uczestnikiem terapii 

może być każda osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, stosowny zapis, że nie 

może wykonywać żadnej pracy i ma wskazanie do udziału w terapii zajęciowej, więc nie jest to istotne 

czy są to małżeństwa czy nie, taka możliwość jest jeżeli osoby będą sobie tego życzyły. Nabór na 

warsztaty jest dość trudny, posiłkowany jest Domami Pomocy Społecznej, które wzbogacają swoje 

warsztaty warsztatami terapii zajęciowej i dojeżdżają na zajęcia do Prudnika, dzięki czemu następuje 

większa integracja. Uczestnikami są osoby w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety do 60 roku 

życia oraz mężczyźni do 65 roku życia. Są też osoby, które są na pograniczu tego wieku, więc  

z miesiąca na miesiąc odchodzą, a warsztat musi być przygotowany, aby przyjmować kolejne osoby, 
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ponieważ jeżeli nie zostanie utrzymany limit 50 osób to warsztat nie otrzyma pełnego limitu środków  

z PFRON-u. Warsztat dba o to, aby na wolne miejsca przyjmować następne osoby i do tej pory się to 

udawało. Zauważyła, że szansą są absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

z Prudnika i Głuchołaz, którzy mogą teraz trafić na warsztaty terapii zajęciowej. Do tej pory nie było 

sytuacji żeby brakowało miejsc na warsztatach, ale gdyby się tak zdarzyło można stworzyć za pomocą 

środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tzw. „Klubik” przy 

Warsztacie Terapii Zajęciowej dla tych osób, które oczekują na terapię.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest jakaś kolejka rezerwowa.  

Pani Jolanta Barska – poinformowała, że w tej chwili nie było zgłoszenia od Pani Kierownik 

warsztatów. Wszystkie osoby, które zgłaszały chęć zostały przyjęte.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał ile osób uczęszcza spoza Prudnika.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że dokładnie nie wie ile jest osób spoza Prudnika, 

poinformowała, że na pewno dojeżdża cała grupa z Głogówka.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że chodzi mu o dojazdy tych osób, ponieważ związane są z tym 

pewne koszty.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że nie ma podziału na środki, ale w siedzibie Warsztatów na 

pewno takie informacje można pozyskać. Poinformowała, że z Głogówka dojeżdża 7 osób, 9 osób  

z Racławic Śląskich. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy z Głuchołaz również dojeżdżają osoby.  

Pani Jolanta Barska – zaprzeczyła, poinformowała, że uczestnicy mają organizowane imprezy 

integracyjne z Głuchołazami i Nysą.   

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że zrozumiał, że uczestnikami są też mieszkańcy Głuchołaz.  

Pani Jolanta Barska – poinformowała, że uczestnicy dojeżdżają z Głogówka, nie z Głuchołaz. Mają 

dostępny samochód w leasingu w ramach kosztów działalności warsztatu i ten bus wozi osoby 

niepełnosprawne. Pomoc udzielają również Gminy, które dowoziły dzieci do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego. Zabierały po drodze dzieci, które nie mieściły się w leasingowanym 

samochodzie.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile maksymalnie osób może uczęszczać.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że 50 osób,  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest te 50 osób. 
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Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jest komplet. Poinformowała, że stale występuje rotacja, ale 

Warsztaty dbają o to, aby cały czas utrzymywać 50 uczestników warsztatów.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – poinformował, że popiera działalność ogrodniczą w warsztatach 

zajęciowych, ponieważ bardzo to pomaga osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza, gdy ta 

niepełnosprawność się pogłębia ze względu na śmierć rodziców tych osób.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest możliwe poszerzenie działalności terapii. Zauważył, że 50 osób 

to dość spora grupa.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że 50 osób to dużo. Poinformowała, że dobrze by było gdyby 

utworzono ZAZ, ponieważ jest to większa możliwość dla osób niepełnosprawnych. Wówczas będzie 

można przenosić osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej do Zakładów Aktywności Zawodowej 

i tworzyć dodatkowe miejsca dla kolejnych absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że gdyby został utworzony ZAZ to też będą potrzebne osoby, które 

będą tam uczęszczać. Poinformował, że w ZAZ jest inna forma, bardziej zaawansowana i dodatkowo 

możliwy jest tam zarobek.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że owszem jest to inna forma, ale na warsztatach również 

uczestnicy otrzymują kieszonkowe. Poinformowała, że tam są inne środki oraz jest tam rehabilitacja 

zawodowa. W warsztatach jest terapia zajęciowa i rehabilitacja społeczna, więc to jest inna forma. 

Zauważyła, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej mogą być zaangażowane osoby, które nie muszą 

mieć zapisu, że nie mogą wykonywać żadnej pracy. Podczas naboru do Warsztatów Terapii Zajęciowej 

pojawił się problem, że na terenie Powiatu Prudnickiego jest też pewna grupa osób, które nie dostaną 

nigdy zapisu od lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, ponieważ te osoby się do pracy 

kwalifikują. Uczestnicy będą mogli być rehabilitowani w Zakładach Aktywności Zawodowej, ale nie 

będą mogły być w Warsztatach Terapii Zajęciowej.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy są lekarze, którzy nie wydają takiego zaświadczenia.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jeżeli ktoś nadaje się do pracy to nie może otrzymać takiego 

zaświadczenia, że jest niezdolny do pracy. Spotykamy osoby, które się do pracy nadają, ponieważ są 

na przykład chore psychicznie i mogłyby wykonywać jakąś pracę w miarę swoich możliwości.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że lekarz zapisuje, że nie mogą.  

Pani Jolanta Barska – zaprzeczyła, poinformowała, że lekarz zapisuje, że są zdolni do pracy, wówczas 

nie mogą  być uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale w Zakładzie Aktywności Zawodowej 

mogłyby brać udział.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że myślał, że coś z lekarzami jest nie tak.  
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Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że z lekarzami jest wszystko w porządku.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jak wygląda sytuacja ZAZ-u. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że szansa na utworzenie ZAZ-u w Powiecie Prudnickim, na ulicy 

Podgórnej 5 istnieje, ponieważ jest to bardzo dobra lokalizacja. W piątek zostały złożone wnioski do 

Kuratora o przekształcenie placówek oświatowych i jeżeli Kurator pozwoli na zmianę lokalizacji szkół 

to budynek będzie do dyspozycji, wówczas będzie można zadecydować o utworzeniu tam ZAZ-u.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał kto wyjdzie z taką propozycją. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że Radni mają możliwość wystąpienia z takim wnioskiem. 

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że ma na uwadze to, że zawsze Zarząd wychodzi ze wszystkimi 

propozycjami, więc czekają na propozycję Zarządu. Zauważył, że w budynku na ul. Podgórnej miały 

być już różne rzeczy, budynek miał zostać oddany, sprzedany. Poinformował, że Radni chcą wiedzieć 

jaką lokalizację będzie miał ZAZ. Zapytał czy jest przewidziana lokalizacja u Bonifratrów.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że Bonifraci również są tym zainteresowani. 

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że jest tam dużo budynków, więc byłoby to możliwe.  

Pani Jolanta Barska – poinformowała, że jeżeli chodzi o Zakład Aktywności Zawodowej, podobnie  

jak Warsztat Terapii Zajęciowej istotne jest to, kto będzie podmiotem prowadzącym i czy znajdzie się 

podmiot, który będzie miał koncepcje na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze 

Zakładu Aktywności Zawodowej, wówczas będzie można zadecydować. Jeżeli Ojcowie Bonifratrzy 

mieli koncepcje żeby opierać Zakład Aktywności Zawodowej na ogrodnictwie, bo mogą ją rozwijać 

na swojej działce, mają również doświadczenie w prowadzeniu Zakładów. W tej chwili istotne jest 

rozwijanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, a dopiero pod koniec roku można pomyśleć  

o rozwijaniu formy rehabilitacji. Zakład Aktywności Zawodowej powinien być dla ok. 30 osób, tak by 

nie stwarzać problemów innym instytucjom o podobnej formie działalności.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że Przeor był tym zainteresowany i dużo zrobił w tym kierunku, 

teraz się okaże czy nowy Przeor również będzie chętny.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że Przeor Eugeniusz Kret jest odpowiedzialny w Konwencie 

Bonifratrów za działalność tego typu jednostek i Domów Pomocy Społecznej.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że zarządza tutaj na miejscu tym Konwentem, a ciekawi go fakt jak 

nowy Przeor będzie się na to zapatrywał.  

Pani Jolanta Barska – poinformowała, że nowy Przeor był w Zebrzydowicach, a tam również 

prowadzony był Zakład Aktywności Zawodowej.  
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Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że bardzo dobry pomysł miał Ojciec Eugeniusz dotyczący 

kawiarenki. Jest to piękne miejsce, bardzo dobrze zrobione, już jest to wykorzystywane, ale będzie to 

bardzo ciekawy punkt Prudnika.  

Pani Jolanta Barska – zauważyła, że istotne jest to o czym mówił Pan Radny Kwiatkowski, że 

niepełnosprawność się pogłębia z chwilą śmierci rodziców osób niepełnosprawnych, więc  

w Konwencie również myślą o tym, aby utworzyć mieszkania chronione albo wspomagane, w których 

mogliby zamieszkać, ponieważ to jest naprawdę wielka troska tych rodziców co będzie jeżeli odejdą  

i kto zaopiekuje się ich dziećmi. Warsztat Terapii Zajęciowej może ich przygotowywać do 

samodzielnego życia, a jeżeli udałoby się wykorzystać pomieszczenia Konwentu Ojców Bonifratrów 

na mieszkania wspomagane to byłoby to naprawdę fantastyczne.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że o mieszkaniach wspomaganych była już kiedyś mowa. 

Pan Janusz Siano – poinformował, że był nawet składany wniosek w tej sprawie.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – poinformował, że u Bonifratrów na pierwszym piętrze jest 12 pokoi, 

właściwie to samo na parterze, 12 pokoi plus jedno większe pomieszczenie, to wszystko stoi tylko 

brakuje na to funduszy.  

Pani Jolanta Barska – poinformowała, że Konwent otrzymał pieniądze na termomodernizację, więc to 

zmieni sytuację tego obiektu.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Konwencie Ojców 

Bonifratrów w Prudniku, który przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2022r.  

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  

w Prudniku na II półrocze 2022 r.; 

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  

w Prudniku na II półrocze 2022 r. Poinformowała, że zgodnie z § 32 Statutu Powiatu Prudnickiego 

Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. W razie potrzeby Rada 

może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. 

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

głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie, podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Planu Pracy Komisji Stałych na II półrocze 2022 roku, który przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 
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Cd. Ad. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

2.  Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Pani Anna Siemiginowska, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi 

Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. Poinformowała, że w wyniku audytu 

placówki pn. „Funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich” ustalono, iż w dokumencie widnieją stare podstawy prawne oraz w § 8 Statutu winien być 

zapis tożsamy z zapisem Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  

w sprawie domów pomocy społecznej. Przedstawiono zatem projekt nowego Statutu, który uwzględnił 

wszystkie zmiany i został ujednolicony.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał czy w schemacie organizacyjnym coś się zmieniło.  

Pani Anna Siemiginowska – odpowiedziała, że nie.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich, który przyjęto „jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Bożena Wróblewska, tym samym obecnych jest 9 członków 

Komisji.  

3. Projekt uchwały 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 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 zmiany przedmiotowej Uchwały, w ten sposób, aby katalog ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym był zamknięty.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał na jakiej podstawie Starosta będzie decydował.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że będzie decydował na podstawie propozycji Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie i na podstawie wysokości kosztów utrzymania mieszkania chronionego.  
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy PCPR da propozycje.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że PCPR zaproponuje, a Pan Starosta albo się zgodzi albo się 

nie zgodzi i zaproponuje inne rozwiązanie.  

Pan Dariusz Kolbek – podsumował, że jest to indywidualna decyzja Starosty. 

Pani Jolanta Barska – poinformowała, że jest to kompetencja Starosty wynikająca z ustawy.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał jakie jest kryterium dochodowe.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że aktualnie wynosi  776zł.  

Pan Dariusz Kolbek – dopytał, czy 776zł to jest 100%.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jeżeli ktoś dostaje 776zł. wynagrodzenia to będzie płacił za 

mieszkanie 5 %, czyli 38,80zł. Poinformowała, że jest jeden chłopiec, który dostaje 1000zł. i jedna 

dziewczynka, która ma dochód 2300zł, więc ona będzie płaciła 276zł. To jest porównywalne do 

kosztów utrzymania mieszkania, ale ustala to Starosta, a nie tak jak w poprzedniej uchwale było, że 

Rada Powiatu decydowała jaka jest odpłata.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest po porównywalne z mieszkaniami chronionymi w innych 

Powiatach.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jest to podobna uchwała do tej, która obowiązuje  

w Krapkowicach.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy rachunki stanowią dodatkową opłatę.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zawiera już 

wszystkie zobowiązania, czyli wliczone są w to koszty używania mediów w tym mieszkaniu. 

Poinformowała, że są tam osoby, które wyszły z pieczy zastępczej, mają możliwość mieszkania w tym 

mieszkaniu dwa lata, prowadzony jest z nimi trening mający na celu usamodzielnienie się tych osób, 

należy ich nauczyć jak gospodarować pieniędzmi. Nie są opłacane wszystkie należności, ponieważ 

koszty ogrzewania są tak duże, że te osoby nie byłyby w stanie odłożyć sobie żadnych pieniędzy na to 

żeby się usamodzielnić. PCPR stara się o pozyskiwanie mieszkań socjalnych w Gminach dla tych 

osób.   

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że takich osób będzie coraz więcej.  

Pani Jolanta Barska – powiedziała, żeby nie straszyć taką sytuacją.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
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chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, który przyjęto 

„jednogłośnie” 9 głosami ,,za”. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz 

połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Poinformowała, że tak jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały, po przeprowadzonej kontroli 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku kontrolujący wskazał, że z zapisów § 3 ust. 4 

statutu wynika, że katalog zadań z pomocy społecznej określony dla PCPR nie jest tożsamy  

z katalogiem zadań określonych w ustawie, poprzez użycie sformułowania ,,w szczególności". Użycie 

takiego zwrotu powoduje, że katalog zadań Centrum ma charakter otwarty co oznacza, że możliwe jest 

realizowanie przez jednostkę innych zadań. Ponadto, placówka opiekuńczo-wychowawcza  

w Głogówku została decyzją Wojewody Opolskiego wygaszona, co powoduje konieczność zmiany 

statutu w tym zakresie. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał co wynika z tego, że Wojewoda zwrócił na to uwagę.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że Wojewoda zwrócił uwagę na zadania, które zostały 

wymienione w szczególności, ma być to katalog zadań zamknięty, a nie taki, że można go rozwijać, co 

wynika z ustawy.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia  

i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku , który przyjęto „jednogłośnie” 9 głosami ,,za”. 

Do posiedzenia Komisji dołączyła Pani Bożena Wróblewska, tym samym obecnych jest 10 członków 

Komisji.  
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5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia 

kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn. 

 Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia 

kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn. Poinformowała, że linia TLK KORMORAN 

funkcjonuje od stycznia 2021 r. i zapewniała połączenie miast położonych na południu Polski tj. m.in. 

Otmuchowa, Paczkowa, Nysy oraz Prudnika do Katowic, Warszawy oraz Olsztyna. Obecnie z linii tej 

korzystają nie tylko turyści, ale też studenci, pracownicy oraz podróżujący w celach służbowych. 

Istniejąca linia sprzyja więc rozwojowi turystyki oraz zapewnieniu realizacji podstawowych potrzeb 

mieszkańców regionu położonego w sąsiedztwie tzw. Magistrali Podsudeckiej. Dla użytkowników 

wskazanej linii likwidacja połączenia doprowadzi do konieczności korzystania z mniej atrakcyjnych 

tras, przesiadania się i skomplikuje dotarcie oraz powrót ze środkowej i północnej Polski. Brak 

korzystnego połączenia prowadzić będzie do wykluczenia komunikacyjnego oraz negatywnie wpłynie 

na zainteresowanie podróżami koleją. Plany w zakresie likwidacji linii kolejowych ponadto 

negatywnie oddziaływają na politykę ekorozwoju regionu i bezpieczeństwo podróżnych. Wychodząc 

naprzeciw realizacji potrzeb mieszkańców Beskidów oraz Sudetów wnosi się o rozważenie wariantu 

polegającego na dołączenie w Katowicach wagonów z Polanicy - Zdrój lub Kudowy - Zdrój do 

pociągu relacji Bielsko - Biała – Olsztyn. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, z czego to wynika.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że ta trasa ma zostać zlikwidowana.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto jest właścicielem tej linii.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – odpowiedziała, że PKP Intercity jest właścicielem i zarządcą.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał o pismo, które mówi o likwidacji.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – poinformowała, że to nie jest oficjalne stanowisko. Media 

podają, że do końca tego roku linia będzie zlikwidowana, więc należy podjąć odpowiednie kroki, aby 

zapewnić komunikację mieszkańcom.  

Pan Dariusz Kolbek -  poinformował, że dopóki nie będzie oficjalnego stanowiska Rada nie powinna 

tego rozpatrywać.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – poinformowała, że PKP nie będzie informować o zamierzeniu 

likwidacji linii.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto by wyszedł z wnioskiem, propozycją.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – odpowiedziała, że Zarząd Powiatu.  



str. 12 
 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał na jakiej podstawie.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – odpowiedziała, że autorem artykułów jest Stowarzyszenie, 

które działa wiele lat na arenie transportu kolejowego.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał o jakie Stowarzyszenie chodzi. Zauważył, że linie kolejowe miały być 

przywracane, teraz nagle zamykają.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – odpowiedziała, że przywrócenie będzie do końca tego roku,  

a likwidacja miałaby nastąpić zaraz po wakacjach. Poinformowała, że chodzi o czas działający na 

niekorzyść pasażerów.  

Pan Dariusz Kwiatkowski – zapytał, czy jest to likwidacja całkowita. 

Pan Dragomir Rudy – odpowiedział, że zlikwidowany zostanie odcinek do Olsztyna. Zastąpiona 

zostanie linią, która tyko do Krakowa będzie puszczała pociąg.  

Pan Józef Meleszko – poinformował, że jeżeli nie ma konkretnego stanowiska o likwidacji, to nie jest 

zasadne podjęcie takiej uchwały.  

Pan Dariusz Kolbek – zaproponował, żeby Zarząd wystąpił z pytaniem, czy PKP zamierza likwidację 

tej linii kolejowej.  

Pan Dragomir Rudy – poinformował, że to nie są wymyślone informację. Starosta Prudnicki spotkał 

się ze Starostą Olsztyńskim, który poinformował, że ta linia najprawdopodobniej zostanie zamknięta.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy to było oficjalne spotkanie.  

Pan Dragomir Rudy – poinformował, że w nim nie uczestniczył, ale wie, że takie spotkanie miało 

miejsce.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – poinformowała, że autorem tych informacji jest Komitet 

Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych, więc można przypuszczać, że mają dane sprawdzone, a nie 

czysto hipotetyczne.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że składa wniosek, aby wystąpić z oficjalnym pismem do PKP  

z zapytaniem jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie wniosek 

Radnego, Pana Dariusza Kolbka w sprawie zwrócenia się z oficjalnym pismem do PKP  

o zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji linii kolejowej Polanica Zdrój - Olsztyn, który przyjęto  

6 głosami ,,za”, przy jednym głosie „wstrzymującym się” oraz przy 3 głosach „przeciw”.  

Pan Józef Meleszko – poinformował, że jest przeciw i ta uchwała nie powinna być procedowana.   
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Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że składa wniosek, by projekt tej uchwały nie był głosowany, na 

komisji.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że jest to pole do popisu dla Pana Starosty Roszkowskiego, gdy 

spotka się znowu na wczasach z Starostą Olsztyńskim.  

Pan Dragomir Rudy – poinformował, że Starosta Olsztyński był tutaj w Prudniku.  

Pani Joanna Korzeniowska – poprosiła o zakończenie dyskusji i głosowanie.  

Pan Józef Meleszko – poinformował, że nie mogą głosować tego projektu uchwały.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że głosowanie dotyczy wniosku Pana Radnego Kolbka, 

poprosiła, by nie przerywać w połowie zdania.  

Pan Józef Meleszko – poprosił, by Przewodnicząca nie wprowadzała ludzi w błąd.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że składa wniosek, by Pan Radny zaprzestał w składaniu 

wniosków w tej sprawie.   

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie wniosek 

Radnego, Pana Dariusza Kolbka w sprawie nie głosowania projektu uchwały na komisji, który 

przyjęto 6 głosami ,,za”, przy jednym głosie „wstrzymującym się” oraz przy 3 głosach „przeciw”.  

W związku przegłosowaniem wniosku Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały nie będzie 

głosowany.  

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. 

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa  

w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Poinformowała, że projekt spełnił wszystkie 

wymagane kryteria oceny i na podstawie rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, 

decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków PWT 

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy 

instytucji i społeczności sportowych na terenie przygranicznym. Utrwalenie wspólnego dziedzictwa 

sportowego poprzez organizację Polsko - Czeskiej Gali Sportu, uhonorowanie wybitnych sportowców, 

działaczy, trenerów oraz wydanie publikacji. 
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Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że ta uchwała to uprawianie „igrzysk” w Powiecie, wiadome jest, 

że tam Powiat daje nieduży nakład finansowy, a jest to robione dla kampanii jeszcze zanim będą 

wybory. Zapytał co Starosta ma do wyróżniania najlepszych sportowców. Poinformował, że nie 

rozumie takich uchwał, znowu zorganizowana zostanie jakaś impreza, na której Starosta będzie 

wręczał nagrody. Poinformował, że inaczej by było gdyby Starosta przeznaczał te pieniądze na to, by 

sportowcy zdobywali lepsze wyniki, ale niestety w Powiecie Prudnickim nie ma takich sportowców, 

którzy mogliby rozwijać swoją karierę. Pan Starosta usilnie próbuje nagradzać tych sportowców, są to 

typowe „igrzyska”, nie chcą przeznaczać pieniędzy na coś konkretnego, tylko na typowe „spendy”  

tj. wręczanie Róży Pogranicza i wyróżnianie sportowców tylko po to żeby podać komuś rękę. 

Poinformował, że nie zgadza się na takie coś, ponieważ w Prudniku istnieje wiele problemów m.in. 

szkoły, szpital, za który Ci co chcą wręczać te nagrody powinni zostać postawieni przed pewnymi 

organami i ponieść za to karę.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że jak jest konkretny program w ramach Euroregionu 

Pradziad, w którym są dofinansowania to można przeznaczyć je tylko na sport, a nie na szpital, czy 

coś innego.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał przez kogo tworzony jest ten program. Przez Euroregion czy przez 

Radę, która występuje z propozycją żeby zostało to zaakceptowane.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że program tworzony jest wspólnie z Czechami.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że Rada proponuje i Euroregion, w którym Pan Starosta jest 

Prezesem to przytakuje. 

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że Pan Prezes nie ma wpływu na wszystko.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że Euroregion jest po to, by wydawać pieniądze w ten sposób, żeby 

Ci co rządzą robili sobie kampanię wyborczą. Powinni robić konkretne rzeczy, które będzie wspierał,  

a nie organizować zwykłe „bicie piany” i robienie sobie kampanii. 

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że właśnie z tego projektu od lat pozyskują 

dofinansowanie do szkół, na czym placówki bardzo skorzystały.  

Pan Dariusz Kolbek – odpowiedział, że na takie dofinansowania się zgadza.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że w ubiegłych latach wspierane były szkoły, a teraz 

program przewiduje czegoś innego.  

Pan Dariusz Kolbek – odpowiedział, że to nie jest wsparcie, tylko robienie imprezy, na której się 

rozdaje nagrody.  

Pan Dragomir Rudy – powiedział, że te nagrody trafiają do dzieci.  



str. 15 
 

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że nie jest ważne do kogo trafiają, zapytał kto typuje laureatów.  

Pan Dragomir Rudy – poinformował, że laureatów typują szkoły i kluby sportowe. Jest to młodzież  

z Powiatu Prudnickiego.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że za niedługo co tydzień będą imprezy z wyróżnieniami, gdzie Pan 

Starosta będzie wręczał nagrody.   

Pan Dragomir Rudy – poinformował, że ta impreza, która była ostatnio została przeniesiona sprzed 

trzech lat.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał która. 

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że ta, na której były wręczane ostatnio nagrody.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że było to spowodowane pandemią.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że poziom niektórych wypowiedzi jest poniżej krytyki.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał czyjej krytyki.  

Pani Joanna Korzeniowska – zasugerowała, że należałoby przemyśleć swoje wypowiedzi  

i zachowanie. Poinformowała, że jest w komisji stypendialnej przyznającej pieniądze dla sportowców, 

te pieniądze czasami naprawdę są jedyną formą wsparcia, za które dzieci mogą sobie kupić sprzęt 

sportowy, czy opłacić wyjazd na treningi.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że te pieniądze, o których mówi Pani Przewodnicząca są całkiem 

inne. Ponieważ stypendium, które dostaje sportowiec są z innej puli, a koszt organizacji takiej gali są  

z innej puli środków.  

Pani Joanna Korzeniowska – podsumowała, że prawdopodobnie byli na dwóch różnych imprezach.  

Pan Józef Meleszko – zapytał jaka jest kwota dofinansowania. 

Pani Magdalena Sobczak – odpowiedziała, że jest to około 10 000zł.  

Pan Józef Meleszko – dopytał jaki to jest procent.  

Pani Magdalena Sobczak – odpowiedziała, że jest wszystko dokładnie napisane.  

Pan Józef Meleszko – ponownie dopytał jaki to jest procent.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że Pan Radny Meleszko bardzo dobrze wie jakie są kwoty 

dofinansowania. 

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że wkład własny budżetu to 10 000zł. 

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że tu nie chodzi o pieniądze tylko o cel.  
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Pan Janusz Siano – powiedział, że chciałby sprecyzować wypowiedz Pana Radnego Kolbka do 

jednego zdania. Pan Radny generalnie jest za tym żeby młodzież dostawała stypendia i nagrody, ale 

jest przeciwny tylko dlatego, że wręcza je Pan Starosta i na tym powinna zostać zakończona dyskusja 

na ten temat.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu ,,Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A., który przyjęto 8 głosami ,,za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

i 1 głosie „przeciw”. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – poinformował, że prezenty za 100 000zł to bardzo dużo.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że nikt ich nie bierze do kieszeni, tylko dostają dzieci.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy dzieci dostają te pieniądze w ramach projektu do ręki.  

Pan Janusz Siano – zapytał, dlaczego mają nie dostawać.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że z tego projektu nikt nie dostanie żadnych pieniędzy do 

ręki. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał po co opowiadać takie rzeczy.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że to nie będą stypendia. 

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że będzie uhonorowanie sportowców i trenerów.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że dostaną nagrody, które też są pieniędzmi.  

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. 

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa  

w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Poinformowała, że tak jak poprzedni projekt, spełnił 

wszystkie wymagane kryteria oceny i decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego uzyskał 

dofinansowanie ze środków PWT INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest 

wspieranie i odkrywanie nowych talentów muzycznych z Polski i Czech, rozwijanie kreatywności  

i wrażliwości artystycznej oraz promowanie, utalentowanych solistów, zespołów. Rezultatem 
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podjętych działań będzie transgraniczna integracja artystów, możliwość bezpośredniego poznania  

i nawiązania współpracy twórczej poprzez wspólne koncerty oraz wydanie płyty.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał na czym będzie polegał ten program.  

Pani Magdalena Lubaszka–Maciuch – poinformowała, że jest to projekt artystyczny, w którym 

wyłonimy talenty muzyczne i nagrodą będzie nagranie płyty.  

W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna 

Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu ,,Młodzi Artyści 

Skrzydłami Współpracy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A, który 

przyjęto „jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

 Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Poinformowała, że pismem 

z dnia 30 maja 2022 r. Wojewoda Opolski, poinformował o przyznaniu dodatkowego wsparcia 

finansowego bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie: zwiększenia od czerwca br.  

z wyrównaniem od początku roku średniej kwoty dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy 

społecznej do kwoty 3 000 zł; zabezpieczenia faktycznego kosztu utrzymania w 100 % (średni 

miesięczny koszt utrzymania  mieszkańca domu, pomniejszony o dochody uzyskane z odpłatności za 

pobyt); zwiększenia przysługującej w 2021 r. dotacji o 2% (wg. przewidywanego wykonania 

wyliczonego w oparciu o faktyczny koszt utrzymania pomniejszony o dochody). Z zastrzeżeniem, iż 

wzrost nie może przekroczyć́ 20 % zgodnie z art. 155 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. W konsekwencji zwiększeniu uległa wysokość́ przyznanej dotacji na rzecz DPS-u  

w Grabinie o kwotę̨ 23 656,00 zł., z pierwotnie zaplanowanej w budżecie na rok 2022 kwoty  

265 000,00 zł., do kwoty 288 656,00 zł. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, który przyjęto „jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 
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9. 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. 

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Ewelina Langfort oraz Pan Ryszard Kwiatkowski, tym samym 

obecnych pozostało 8 członków Komisji. 

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że przyszła subwencja na obywateli Ukrainy.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że jest następna subwencja na oświatę dla uczniów. Tą 

subwencję Powiat otrzymał jako jedyny w województwie na uzupełnienie subwencji.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała jak to wygląda kwotowo dla obywateli Ukrainy, ponieważ na 

początku nie było wiadomo, czy w ogóle będą jakieś pieniądze. Dopytała jak to jest przeliczane, czy 

na dni, czy w inny sposób.  

Pan Ryszard Maruszak – odpowiedział, że przeliczane jest to na dni. Rozlicza się subwencję na 

poszczególnych uczniów mnoży się przez 31, a potem dzieli się przez 365 dni.  

Pani Magdalena Sobczak – dopytała, czy na każdy dzień, w którym uczeń jest w placówce dostaje się 

na niego pieniądze.  

Pan Ryszard Matuszak – potwierdził.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała jaka to jest mniej więcej kwota dzienna. 

Pan Ryszard Maruszak – odpowiedział, że to zależy od tego jaka jest waga. Poinformował, że są różne 

wagi, minimalna wynosi 0,12; ale są również takie wagi, które wynoszą na przykład 1,5. Nie raz 

wychodzi z tego pokaźna kwota, a nieraz parę złotych. 

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że pyta, ponieważ przeglądała BIP Białej, gdzie jasno  

i wyraźnie pisze jaka jest subwencja dla Ukraińców w Gminie Biała na szkoły podstawowe, natomiast 

w Gminie Prudnik wszystko jest tajne przez poufne.  

Pan Janusz Siano – zasugerował, żeby złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej.  

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że teraz już ją to nie interesuje.  

Pan Ryszard Matuszak – poinformował, że jest jeszcze kwestia tego ile rzeczywiście będzie pieniędzy 

do wykorzystania, ponieważ w tym momencie przyznali 19 tyś. zł., ale za jakiś czas może się okazać, 

że 10 tyś. zł. trzeba zwrócić.   

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy jest to subwencja typowo na dzieci, z której trzeba się 

rozliczyć.  
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Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że to jest subwencja, a nie dotacja, więc w teorii nie trzeba 

tego rozliczać, ale na stronie Ministerstwa jest informacja, że w określonym terminie trzeba 

przedstawić jak środki zostały wydane. Nie zostały utworzone katalogi na co można wydać te 

pieniądze, więc o tym decyduje organ. Powiedziała, że dla Powiatu to są wszystkie wydatki oprócz 

remontu, ponieważ tak samo korzystają z prądu, czy wody, ale jak to będzie rozliczane i sprawdzane 

tego nikt nie wie.  

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że jak były wprowadzane dane do systemu informacji 

oświatowej to nikt nie wiedział jakie będą pieniądze, więc Gmina wzbraniała się przed dawaniem 

dodatkowych lekcji i teraz może się okazać, że dostaną te pieniądze, ale jeżeli się okaże, że nie były 

wykorzystane typowo na uczniów to będą musieli je zwrócić. Zauważyła, że jak organ nie dawał 

pieniędzy, a potem okaże się, że nie wykorzystał ich to będzie musiał je zwrócić.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że szkoła musi wiedzieć na co przeznaczyć pieniądze, nie 

może być sytuacji, że organ prowadzący nie chce dać. Pieniądze bezwzględnie przeliczone trafią do 

każdej szkoły, a czy szkoła ma możliwość wydatkowania tych pieniędzy czy nie to już inna sprawa.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała jak te pieniądze są przekazywane. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że przekazywane są do budżetu placówki.  

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy jest to polecone odgórnie. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie wie. Poinformowała, że tak to funkcjonuje  

w Prudniku. 

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że pyta, ponieważ nie przypomina sobie żeby jej 

zwiększono budżet.  

Pan Ryszard Matuszak – poinformował, że według wytycznych pieniądze powinny być przesyłane do 

szkół i tam wydawane, a jak czynią organy to już jest inna sprawa. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r., który przyjęto „jednogłośnie” 8 głosami 

,,za”. 

10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

za lata 2020-2021. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Poinformowała, że w  latach 2020 - 2021 liczba mieszkańców Powiatu Prudnickiego zmniejszyła się  

o 1127 osób. W badanym okresie obniżyła się liczba bezrobotnych do l 451 i stopa bezrobocia do 
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8,5%. Największą liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych w latach 2020 - 2021 stanowili 

mieszkańcy gminy Prudnik. W Powiecie Prudnickim wzrasta odsetek mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym. Ilość wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności  

w 2020 roku wyniosła 843, a w 2021 roku 929. Pozytywną tendencją jest, że w latach 2020-2021 

wzrosła kwota środków finansowych pozyskanych na działania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz wzrost liczby osób korzystających z tych działań. Szczególnie tendencja wzrostowa 

utrzymuje się w udzielanych dofinansowaniach do udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Było to 

spowodowane pandemią COVID, z powodu której wiele osób niepełnosprawnych nie było w stanie 

podjąć działań w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 

Na stałym poziomie ok. 30 osób niepełnosprawnych utrzymuje się liczba korzystających  

z dofinansowania do kształcenia w stopniu wyższym w ramach programu .,Aktywny Samorząd". 

Dobrą tendencją jest wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych w tym starszych, które objęte są 

pomocą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i pomocy w ramach programu Opieka 

Wytchnieniowa. W latach 2020-2021 mimo wykazanych w sprawozdaniu działań na rzecz rodziny 

podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej wzrosła liczba dzieci z Powiatu Prudnickiego 

umieszczonych w pieczy zastępczej. Z zasobów pomocy społecznej poszczególnych gmin wynika, że  

latach 2020-2021 w gminach Biała, Lubrza, Prudnik zmniejszyła się liczba rodzin korzystających  

z pomocy społecznej. Jedynie w gminie Głogówek liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

wzrosła w 2021 roku. Na terenie powiatu funkcjonowała tylko jedna gminna rada seniorów  

w Prudniku. Na terenie powiatu aktywnych było 16 organizacji pozarządowych działających na rzecz 

pomocy społecznej. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał czy w czterech gminach Powiatu Prudnickiego jest tylko jedna gminna 

rada seniorów.  

Pani Jolanta Barska – potwierdziła, poinformowała, że jest to Gminna Rada Seniorów w Prudniku.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy może być taka rada powiatowa.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak. Poinformowała, że wszystkie jednostki samorządu 

terytorialnego mają możliwość tworzenia rad.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy w gminie może być tylko jedna taka rada. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jedna wystarcza, jest to pewna nobilitacja tych osób, 

wyróżnienie aktywnych osób i głos doradczy dla Radnych.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał czy rada gminna może mieć głos doradczy w powiecie, czy tylko na 

terenie Gminy. 
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Pani Jolanta Barska – poinformowała, że jak najbardziej mogą wnosić wnioski, które będą 

przekazywane do Powiatu. Były już takie sytuacje, gdzie Gminna Rada Seniorów przekazywała Panu 

Staroście sprawy dotyczące tworzenia Klubu Seniora Dziennego Domu Pobytu.  

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

poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za lata 2020-2021, które przyjęto ,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”. 

 11. 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 295.179,95 zł.,  

w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

o kwotę 47.895,08 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 

247.284,87 zł. Zwiększono przychody budżetu w 2023 r. o kwotę ogółem 2.730.000 zł., w tym: 

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

o kwotę 2.730.000 zł. Przychody na 2023 rok w kwocie 2.730.000zł. są przeznaczone na realizacje 

zadania wykazanego w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa  drogi powiatowej  nr 1617 O relacji 

Łąka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I", są to środki otrzymane 

w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 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” 8 głosami ,,za”. 

12. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

Pani Grażyna Klimko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przedstawiła 

informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Poinformowała, że w okresie ostatnich dwóch lat 

rynek pracy – zarówno ten lokalny jak i krajowy przechodził znaczne zmiany. Pandemia Covid-19 

wpłynęła na funkcjonowanie pracodawców, pracowników oraz instytucji rynku pracy. Urzędy pracy 
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zostały obarczone nowymi zadaniami związanymi z wypłatą wsparcia w ramach tzw. ,,tarczy 

antykryzysowej”. PUP wspierał w tym okresie przedsiębiorców z terenu powiatu prudnickiego. Dzięki 

dobrej organizacji i współpracy w latach 2020-2021 lokali przedsiębiorcy i pracodawcy otrzymali 

wsparcie w łącznej wysokości ponad 20 mln. zł. Udało się utrzymać większość miejsc pracy, a wzrost 

stopy bezrobocia okazał się przejściowy. W tym czasie zmienił się również system obsługi klientów 

urzędu pracy. Spotkania bezpośrednie były ograniczane do minimum. Pośrednicy pracy i doradcy 

zawodowi prowadzili zdalne rozmowy z osobami bezrobotnymi. Aktualnie sytuacja uległa 

normalizacji i realizowane są wizyty bezpośrednie. Mimo trudnych warunków wywołanych pandemią 

udało się w sposób płynny i efektywny realizować kluczowe zadania, a także wywiązać się z nowych 

obowiązków, które zostały nałożone na urzędy pracy. Zauważono duży spadek liczby ludności na 

terenie Powiatu Prudnickiego. Polski rynek pracy przechodzi dynamiczne przemiany związane  

z napływem dużej liczby obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia i zatrudnienia w związku  

z konfliktem zbrojnym. Jest to widoczne także w perspektywie lokalnej. Powiatowy Urząd Pracy  

w Prudniku prowadzi działania wspierające obywateli Ukrainy w znalezieniu zatrudnienia. Realizacja 

tej pomocy jest jednak utrudniona m.in. ze względu na barierę językową i bariery psychologiczne. Nie 

wszyscy są gotowi do aktywności zawodowej. Wielu obywateli Ukrainy potrzebuje czasu na podjęcie 

decyzji dotyczących miejsca dalszego pobytu. Odrębną kwestię stanowią możliwości wykorzystania  

w pełni potencjału zawodowego obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu prudnickiego. 

Organizacja tej pomocy wymaga współpracy różnych jednostek samorządowych. Łączna kwota 

środków przeznaczona na aktywizację osób bezrobotnych w 2022 r. wynosi 6 390 027,36 zł. Na dzień 

30 maja br. zaangażowanie środków wynosi 85 %. Kwotę 157 400 zł. przeznaczono na rzecz 

kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

W ewidencji tut. PUP zarejestrowanych jest 1476 osób bezrobotnych. W br. zaktywizowano 362 osoby 

bezrobotne. Zarejestrowano ponad 5 tysięcy wizyt osób bezrobotnych w urzędzie. Obsłużono  

97 internetowych rejestracji osób bezrobotnych przez portal praca.gov.pl. Wydano 1765 zaświadczeń 

do Ośrodków Pomocy Społecznej przez Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną (SEPI). 

Wydano 364 zaświadczenia osobom bezrobotnym.  

Pan Dragomir Rudy – zapytał ile jest osób z Ukrainy w okresie produkcyjnym.  

Pani Grażyna Klimko – dopowiedziała, że są to 73 osoby zarejestrowane. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, czy jest informacja ile z tych osób jest pracujących. 

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że mają taką informację.  

Pan Józef Meleszko – zapytał czy fakt, że coraz mniej młodych ludzi rejestruje się w Urzędzie Pracy 

dziwi Panią Dyrektor. Poinformował, że sam się nie dziwi, ponieważ na terenie naszego Powiatu nie 

ma żadnych konkretnych zakładów pracy, gdzie młody człowiek mógłby się rozwinąć w jakiejś 
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konkretnej dziedzinie. Od wielu lat w Prudniku nic się nie zmienia i niestety młodzi ludzie wyjeżdżają 

stąd.  

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że bardzo drastycznie zmniejsza się liczba dzieci, jest to na 

pewno widoczne w szkołach. Absolwentów również jest bardzo mało z czego niespełna jedna czwarta 

przychodzi rejestrować się do Urzędu Pracy, podczas wakacji nie ma nikogo, a po wakacjach 

przychodzą tylko Ci, którzy zainteresowani są jakąś formą pomocy na przykład stażem albo 

szkoleniem. To, że w Prudniku nie ma żadnych ciekawych ofert pracy dla absolwentów szkół trwa od 

dawna, na co nikt niestety nie ma wpływu. Podobnie jest z lekarzami, którzy kończą studia, nikt nie 

chce przyjść pracować do takiego małego miasta. Młodzi i ambitni ludzie, którzy chcą osiągnąć 

wyznaczone cele nigdy nie wrócą do Prudnika.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał czy organizowane przez Urząd Pracy szkolenia mają wpływ na 

zmniejszanie się rynku bezrobocia.  

Pani Grażyna Klimko – poinformowała, że od kilku lat nie są organizowane takie szkolenia. Jedyne 

szkolenia jakie są robione kierowane są wyłącznie pod zapewnienie pracy. Przeznaczone jest dla tych 

osób, które przyjdą i się zarejestrują, chcą konkretne szkolenie i mają pracodawcę, który im później 

zapewni pracę. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał ile osób z tego korzysta.  

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że rocznie jest to ok. 100 osób. Są to zwykle osoby  

w zawodach robotniczych, ale możliwe są również studia podyplomowe, które cieszą się dużym 

zainteresowaniem.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy na studia podyplomowe kieruje Urząd Pracy. 

Pani Grażynka Klimko – odpowiedziała, że Urząd daje skierowanie, ale osoba przychodzi już  

z wybranymi studiami.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy dostaje jakieś pieniądze na to. 

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że osoba dostaje stypendium i przeważnie Urząd płaci za 

całość studiów, a jeżeli nie ma środków lub są bardzo drogie to jest ograniczenie ustawowe, ale 75% 

minimum Urząd musi pokryć.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał ile wynosi stopa bezrobocia w Polsce.  

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że stopa bezrobocia wynosi ponad 4%, poinformowała, że 

dokładnie nie pamięta. 

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że w Powiecie Prudnickim jest dwa razy wyższa, dodatkowo jest 

dużo osób wśród tych bezrobotnych, które nie pobierają zasiłku.  
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Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że zasiłek pobiera tylko 14 %, dokładnie dwieście parę osób.   

Pan Józef Meleszko – zapytał czy osoby, które podnosiły kwalifikacje z Urzędu Pracy to były osoby 

indywidualne, czy też skierowane na przykład z większych zakładów pracy.  

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że jeżeli mowa jest o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, 

gdzie pracodawcy sami wybierają osoby, od których chcą żeby podnieśli swoje kwalifikacje 

zawodowe to pracodawca wybiera tych, których chciałby przeszkolić, natomiast jeżeli chodzi  

o bezrobotnych i studia podyplomowe to osoba sama wybiera studia i przekazuje tylko namiary, Urząd 

płaci za te studia i wypłaca stypendium.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy w Hennigesie miało miejsce zwolnienie grupowe, czy pojedyncze 

osoby były zwalniane.  

Pani Grażyna Klimko – odpowiedziała, że na pewno nie było żadnego grupowego zwolnienia, 

ponieważ Urząd Pracy nie otrzymał informacji, a jeżeli takowe by miało miejsce to dyrekcja ma 

obowiązek o tym zawiadomić, natomiast o indywidualnych zwolnieniach Pani Dyrektor nie ma 

informacji.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy język polski dla osób zainteresowanych z Ukrainy był realizowany. 

Pani Grażyna Klimko – poinformowała, że był dwa razy dla 36 osób.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy nie ma więcej chętnych.  

Pani Grażyna Klimko – poinformowała, że chętni pewnie by się znaleźli, tylko nie ma na to funduszy.  

W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska 

poddała pod głosowanie informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, który przyjęto 

,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”.  

 13. Sprawozdanie finansowe Spółki PKS w Głubczycach za 2021 r. 

 W związku z nieobecnością Prezesa Spółki PKS w Głubczycach nie zostało przedstawione 

sprawozdanie finansowe. Radni mogli zapoznać się z sprawozdaniem, ponieważ zostało ono 

przekazane wraz z materiałami na sesję.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy Pan Wicestarosta chciałby coś dopowiedzieć.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że to nie jest jego sprawozdanie, tylko spółki, ale jest na plusie 

więc to cieszy.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał czy wzrosły koszty stałe.  
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Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że teraz wzrosły. 

Pan Janusz Siano – poinformował, że koszty są cały czas wysokie, sama cena paliwa znacząco 

wzrosła.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy zmienił się wkład Powiatu. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że wkład się nie zwiększył, dalej Powiat ma 10 000 akcji. 

Pan Dariusz Kolbek – dopytał o wkład na utrzymanie.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że budżecie była zmiana o 130 tyś. zł.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał ile było wcześniej. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że było 260 tyś. zł. 

Pan Dariusz Kolbek – dopytał o dopłatę 130 tyś. zł. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że zostaje zwiększony budżet, ponieważ będą większe 

rekompensaty płacone w ciągu miesiąca, dlatego, że zwiększył się wozokilometr, spowodowane 

wzrostem cen paliwa.  

Pan Dariusz Kolbek – dopytał, czy przez to, że Powiat dopłaci 130 tyś. zł. będzie miał większy zwrot.  

Pani Larysa Zamorska – zapytała kto ma to zwrócić. Poinformowała, że Powiat płaci za zbiorowy 

transport publiczny. Byłoby połowę mniej gdyby paliwo było po 4 złote.  

Pan Janusz Siano – zauważył, że gdyby litr paliwa kosztował w granicach 5-6 złotych to te 260 tyś. zł. 

by w zupełności wystarczało.  

Pan Dariusz Kolbek – podsumował, że wszystko związane jest z kosztem paliwa. 

Pan Janusz Siano – potwierdził.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie sprawozdanie 

finansowe Spółki PKS w Głubczycach za 2021 r., który przyjęto „jednogłośnie” 8 głosami „za”.   

14. Informacja Nadzoru Wodnego w Prudniku, Krapkowicach i w Opolu z działań 

podejmowanych w 2021 r. na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie powiatu przez 

Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Otmuchów, Nadzór Wodny w Opolu, 

Nadzór Wodny w Krapkowicach i Nadzór Wodny w Prudniku. Poinformowała, że w związku  

z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w/w 

Nadzory Wodne muszą przedstawić Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swoich działań 
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podejmowanych w roku 2020 na terenie Powiatu Prudnickiego. Do podstawowych zadań Nadzoru 

Wodnego należy w szczególności: prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego 

w zakresie właściwości nadzoru wodnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie 

zgłoszeń wodnoprawnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących 

zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód 

powierzchniowych; załatwienia skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru; monitorowanie 

sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach  

w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum 

Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW; opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, 

lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych 

obiektów; dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych; współudział  

w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz 

uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych; 

dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych; utrzymywanie i eksploatacja urządzeń 

wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie oraz 

ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne; współpraca z jednostkami 

samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną  

w zakresie właściwości nadzoru wodnego; zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli 

szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych; współudział w zakresie nadzoru nad 

wykonaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich; współpraca w akcji powodziowej  

i szacowaniu szkód powodziowych; administrowanie obiektami nadzoru wodnego. Poinformowała, że 

na posiedzenia komisji i sesji zostali zaproszeni Dyrektorzy i Kierownicy Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

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

głosowanie informację Nadzoru Wodnego w Otmuchowie, Prudniku, Krapkowicach i w Opolu  

z działań podejmowanych w 2021 r. na terenie Powiatu Prudnickiego, którą przyjęto „jednogłośnie”  

8 głosami ,,za”. 

Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał kiedy dostanie odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące funduszu 

socjalnego I LO w Prudniku. Zadał pytanie kto jest w komisji, która przyznaje odznaczenia Róży 

Pogranicza.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że w komisji między innymi są Członkowie Zarządu. 

Pan Dariusz Kolbek – dopytał, czy wszyscy członkowie w niej są. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że prawdopodobnie wszyscy.   
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy ktoś oprócz Członków Zarządu jest w komisji.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że Pani Sekretarz.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że chciałby złożyć wniosek o przyznanie Odznaczenia 

Honorowego Powiatu Prudnickiego dla Księdza Ryszarda Kindera, proboszcza Kościoła  

św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku, który przyczynił się do zakończenia remontu Kościoła. 

Pan Dragomir Rudy – poinformował, że chodziło głównie o renowację freski.  

Pan Dariusz Kolbek -  zauważył, że ten Kościół jest zabytkiem znanym na całej Opolszczyźnie. 

Poinformował, że Proboszcz zajmuje się dodatkowo szeregiem innych działalności, ma wpływ na 

renowację obiektów sakralnych. Zapytał, czy jest nagranie bądź protokół ze spotkania w PCM.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że to było spotkanie, które miało charakter nieformalny, Radni byli 

na to spotkanie zaproszeni, a jeżeli kogoś nie było to musi popytać osoby uczestniczące jakie tematy 

były poruszane. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że chce wiedzieć o sprawach związanych z PCM. Zauważył, że 

spotkanie zorganizowane zostało z dnia na dzień, przez co nie każdy mógł być na nim obecny.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że spotkanie nie było zwoływane z dnia na dzień, ponieważ 

pierwszy termin był wyznaczony na poniedziałek, potem został przeniesiony na wtorek.  

Pani Magdalena Sobczak – zauważyła, że był to ostatni tydzień zakończenia roku szkolnego,  

a nauczycieli jest dużo.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że kluczową kwestią było to, że informacja była. Szef klubu był, więc 

nie widzi problemu w przekazaniu informacji.  

Pani Magdalena Sobczak – zauważyła, że każdy mógł zadać inne pytanie, więc przekazywanie 

informacji nie jest tożsame z obecnością na spotkaniu.  

Pan Janusz Siano – podkreślił, że to nie było formalne spotkanie, więc nie było ono nagrywane.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że podczas zebrania Rady Nadzorczej była informacja, że odbędzie 

się takie spotkanie, które będzie nagrane i zostanie spisany protokół. Stwierdził, że znowu zaczynają 

się sytuacje, gdzie są same tajemnice.  

Pan Dragomir Rudy – dodał, że to było nieoficjalne spotkanie. 

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że na zebraniu mówiono, że będzie nagranie, to jest informacja 

dla Radnych.  
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Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – poinformowała, że na spotkaniu, które odbyło się z Radą 

Nadzorczą padł sygnał, że Radni oczekują, aby była notatka, natomiast podczas spotkania z Prezesem 

PCM-u takiego wniosku nie było w związku z tym nie było ani nagrywane, ani protokołowane.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że wówczas wniosek nastąpił po spotkaniu, więc mógł ktoś 

nagrywać, a jeżeli takiego wniosku by nie było można wtedy wykasować nagranie. W tym przypadku 

nie było nic zrobione, więc nie wiadomo po co było to spotkanie.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że spotkanie było dla Radnych.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że dla Radnych, którzy mieli czas, a dobrze by było gdyby takie 

spotkania ustalane były z tygodniowym wyprzedzeniem, ustalana by była konkretna godzina.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że były telefony do Radnych, z informacją o spotkaniu.  

Pani Magdalena Sobczak – potwierdziła, że telefony i informacje były, a w dniu spotkania Pani 

Natalia potwierdzała, czy Radni będą obecni. Zauważyła, że był to zły czas na spotkanie.  

Pani Larysa Zamorska – zauważyła, że nie można było tego spotkania przesunąć, ponieważ idzie 

proces, dużo spotkań i rozmów. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał kto było pomysłodawcą tego spotkania.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że pomysłodawcą był Prezes PCM-u.   

Pani Magdalena Sobczak – zapytała, czy jest możliwość powtórzenia spotkania.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że na pewno będzie jeszcze jedno spotkanie.  

Pan Dariusz Kolbek – dopytał kiedy. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że w najbliższym czasie, mniej więcej w połowie lipca.  

Pani Magdalena Sobczak – poinformowała, że to też nie jest dobry termin.  

Pani Joanna Korzeniowska – odpowiedziała, że zawsze będzie coś, komuś nie pasowało.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że jak ktoś może być to będzie, a jak nie to będą inni.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał się czy Prezes PCM będzie na sesji. 

Pan Janusz Siano – poinformował, że Prezesa nie będzie na sesji.  

Pan Dariusz Kolbek – dopytał dlaczego.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie ma obowiązku na niej być.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że składa wniosek, by zaprosić Prezesa PCM-u na sesję.  
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Pan Janusz Siano – poinformował, że po to było zorganizowane spotkanie, by na spokojnie 

porozmawiać o sytuacji szpitala, Radni mogli być na nim obecni, a jak ktoś nie przyszedł to niech 

teraz nie wymaga nagrań, czy protokołów.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że szpital tonie, a nikt nie chce o tym rozmawiać.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że szef klubu był i może informacje przekazać.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że Przewodniczący Rady mógłby poruszać temat szefa klubu, 

ale Starosta nie powinien. Radni chcieliby się dowiedzieć jakie tematy poruszane na spotkaniu były 

skoro mają podejmować decyzje, a nie dopytywać kogokolwiek. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że trzeba było pojawić się na spotkaniu. 

Pan Dragomir Rudy – poinformował, że była informacja, Pani Natalia dzwoniła do każdego 

informując o spotkaniu. Nie było żadnych potajemnych spotkań żeby niektórzy Radni o nich nie 

wiedzieli, wszystko było jawne.  

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że wysyłała do Radnego Kolbka wnioski w sprawie 

odznaczenia Ojca Kreta, ale niestety wiadomość wracała z informacją, że mail nie dochodzi.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał o jaki wniosek chodzi. Poinformował, że dostał informację, że sprawa 

jest załatwiona. 

Pani Joanna Korzeniowska – zaprzeczyła, poinformowała, że wysłała informacje, że wnioski zostały 

wysłane, a cały czas te wnioski wracają z powrotem na pocztę, potem wysłane zostały na pocztę 

prywatną. 

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że otrzymał te wnioski. Powiedział, że chciałby poznać główne 

punkty spotkania w PCM. Zapytał czy to prawda, że spółka jest już zadłużona na ponad 5 milionów.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie ponad tylko prawie.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że dokładne dane ma Pan Józef Meleszko.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał ile dokładnie wynosi zadłużenie. Powiedział, że jeszcze niedawno dług 

wynosił 2 300 000 zł, a teraz jest ponad dwa razy tyle w ciągu miesiąca.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że za chwile może się okazać, że jest jeszcze więcej.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że dowiedział się o wysokich stawkach lekarzy za sam przyjazd do 

szpitala na dyżur, a także, że sprawa została skierowana do prokuratury. Zapytał przeciwko komu 

została ta sprawa skierowana do prokuratury i kto ją skierował. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że jak zostanie złożona to taka informacja zostanie udzielona.  
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Pan Dariusz Kolbek – odpowiedział, że dostał informację od Pana Meleszko, że sprawa została 

skierowana. 

Pan Janusz Siano – poinformował, że jeszcze nie została skierowana, ale Radni zostali 

poinformowani, że tak się stanie.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał kto skieruje i przeciwko komu. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że skieruje Zarząd Powiatu przeciwko Prezesowi i Dyrektorowi 

Medycznemu, dwóm osobom.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał jak można skierować przeciwko osobom, które za to nie odpowiadają. 

Powiedział, że Zarząd Powiatu dobrze wie co zrobił i teraz próbuje kogoś z tego rozliczać, a sam tak 

naprawdę za to odpowiada. Poinformował, że ma nadzieje, że prokuratura do tego dojdzie.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że dadzą szanse prokuraturze.  

Pan Józef Meleszko – poinformował, że na spotkaniu w PCM, na którym był obecny poruszany był 

gównie temat czy jest płynność finansowa. Poinformował, że Zarząd powinien złożyć takie 

zawiadomienie do prokuratury, natomiast klub również przekaże taką informacje, ponieważ mają 

poważne obawy. Prezes PCM nie obwiniał nikogo tylko przekazał złe informacje finansowe oraz 

poinformowali o spotkaniu z załogą szpitala, na którym miałby być poruszane kwestie zmian głównie 

płacowych. Pan Radny poinformował, że wszystkie szczegóły ze spotkania ma zapisane w notesie  

i jeżeli ktoś byłby chętny je poznać to w biurze poselskim zwoła spotkanie z Panią Poseł, gdzie je 

przedstawi.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał jakie są oferty spotkania.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że nie ma żadnych ofert spotkania. Została przekazana informacja 

przedstawicielom Rady Nadzorczej i Związkom Zawodowym, które funkcjonują w PCM jak wygląda 

sytuacja, a sytuacja wygląda bardzo źle. Tego nikt się nie spodziewał, było spotkanie z Ordynatorami  

i wszyscy byli w szoku, że sytuacja jest taka, a nie inna.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że słyszał, że pracownikom i lekarzom ma być obcięta pensja.  

Pan Larysa Zamorska – potwierdziła. 

Pan Janusz Siano – zauważył, że cała sytuacja jest bardzo delikatna, wymaga pewnych przemyśleń ze 

strony Zarządu Powiatu, jak i ze strony PCM. Jedno jest pewne Zarząd PCM poinformował, że z tej 

sytuacji nie wyjdzie sam, musi mieć wsparcie Rady i pracowników, bo w innej sytuacji nie da się 

uratować szpitala i może się skończyć ogłoszeniem upadłości firmy. Dla Powiatu jest to bardzo 

poważna sprawa, ponieważ to są ludzie, miejsca pracy, jest to największa firma, której właścicielem 

jest Powiat, więc trzeba to zrobić spokojnie, bez wykonywania gwałtownych ruchów, bo co niektórych 
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interesuje tylko to kto jest winny i jakie konsekwencje z tego tytułu poniesie, a nie interesują ich to jak 

wyjść z kłopotów. Powiedział, że tych co interesuje tylko poniesienie kary informuje, że Zarząd 

Powiatu postanowił skierować sprawę do prokuratury, Prezes również poinformował, że na jeden 

aspekt dotyczący gospodarki mieszkaniowej, który chciałby zawrzeć we wniosku. Poza tym toczy się 

postępowanie prokuratorskie już w tej chwili w PCM, a dotyczy sposobu wyłonienia w przetargu 

firmy cateringowej, ponieważ firma konkurencyjna, która również brała w nim udział zgłosiła sprawę 

do prokuratury. Wydaje się, że postępowań prokuratorskich w PCM będzie dużo. Prezes prosił  

o zastanowienie się jak można by było pomóc wyjść z tego kryzysu, wydaje się, że chyba wszystkim 

na tym zależy. Pod względem finansowym również trzeba będzie wesprzeć szpital i Powiat zrobił już 

w tym kierunku pierwszy krok.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał jaki był ten pierwszy krok.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że było to przekazanie 1 350 000zł.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że przed tym było wiadomo, że dług wynosi 2 300 000zł.,  

a teraz jest znacznie więcej.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że gdyby w PCM nie wprowadzono żadnych zmian, to żeby 

utrzymać szpital na powierzchni w tym roku trzeba by było przekazać cztery miliony złotych  

z Powiatu, a w przyszłym roku pięć, w kolejnych latach nie wiadomo ile jeszcze. W budżecie nie da 

się co roku zabezpieczać pięciu milionów na szpital.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał o dofinansowanie z Polskiego Ładu przeznaczone na ZOL.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że zostały przekazane na Starostwo i będą przez nie wydatkowane 

w całości na ZOL.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że w PCM nie są najważniejsi pracownicy, tylko ludzie, którzy się 

tam leczą, bo ten zakład ma taki cel. Zarzucił Panu Wicestaroście, że mówi tylko o karach, 

poinformował, że według niego najwięcej błędów zrobił Zarząd Powiatu i to oni są winni tej sytuacji, 

zaproponował by Zarząd zrezygnował z rządzenia, a wtedy Rada będzie robić co należy.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że Pan Kolbek nie wie jak spółka funkcjonuje.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że za to Zarząd wie i dzięki temu szpital ma cztery miliony 

zadłużenia.  

Pan Janusz Siano – zapytał kto zarządza spółką.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że to Zarząd odpowiada, ponieważ spółka jest powiatowa, 

stwierdził, że Zarząd powinien nad tym panować.  

Pan Janusz Siano – stwierdził, że Pan Radny nie panuje nad swoją wypowiedzią.  
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Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że Zarząd wybiera ludzi i przedstawia ich jako najlepszych,  

a później okazuje się, że doprowadzają do takich sytuacji.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że rozumie, że to jest odpowiedz Radnego na próby ratowania 

szpitala.  

Pan Dariusz Kolbek – stwierdził, że nie rozumie sytuacji, w której ktoś taki kto tyle złego zrobił  

w Powiecie organizuje spotkania. Zasugerował żeby przegłosować wniosek.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że powinien najpierw być to wniosek, który będzie poparty 

informacjami, wówczas będzie można głosować. Aby przegłosować propozycję wniosku 

uhonorowania tego człowieka powinna zostać najpierw złożona ta propozycja.  

Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że najpierw składa propozycje, aby komisja ją przyjęła.  

Pan Janusz Siano – poinformował, że pilnuje procedury.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że tak Pan Wicestarosta pilnował procedur w PCM, że są teraz tego 

efekty.  

Pan Janusz Siano – stwierdził, że Pan Radny nie wie jak działa spółka i nie wie kto zarządza 

szpitalem. 

Pan Dariusz Kolbek – odpowiedział, że wie kto zarządza szpitalem. Stwierdził, że Zarząd rządzi  

i odpowiada, a teraz nie chce ponieść za to odpowiedzialności.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że to nie jest ZOZ tylko spółka akcyjna.  

Pan Dariusz Kolbek – zauważył, że spółka jest jednoosobowa, której właścicielem jest Powiat. 

Pani Magdalena Sobczak – zauważyła, że miał być głosowany wniosek. 

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że przechodzą do głosowania. 

Pan Janusz Siano – poinformował, że ma wątpliwości co do wniosku, ponieważ jeżeli chce się 

uhonorować kogoś jakąś odznaką to trzeba mieć dokumenty potwierdzające zasadność przyznania 

odznaczenia i wniosek. Nie ma przeciwskazań żeby Radny zgłosił kogoś do odznaczenia, ale musi to 

zrobić formalnie. Nie można głosować skoro się nic nie wie o tym człowieku.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że przedstawiał sylwetkę Księdza Kindera.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że te informacje nie są wystarczające.  

Pan Dragomir Rudy – powiedział, że razem z Radnym Kolbkiem znają Proboszcza.  

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie wystarczy znać, trzeba jeszcze przedstawić uzasadnienie. 
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Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że przedstawił, a jak ktoś nie słuchał to niestety teraz nie wie.  

Pan Janusz Siano – powiedział, że nic nie wie o tym człowieku, więc nie może podjąć żadnej decyzji.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy Wicestarosta składa jakiś wniosek.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – powiedziała, że Pani Przewodnicząca powinna zadecydować 

czy przyjmuje dany wniosek i poddaje go pod głosowanie.  

Pani Joanna Korzeniowska – zapytała, czy Pan Radny będzie składał wniosek wraz z kompletem 

dokumentów.  

Pan Dariusz Kolbek – potwierdził.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – zasugerowała, że można się wstrzymać do chwili formalnego 

złożenia wniosku.  

Pan Janusz Siano – zauważył, że komisja nie jest organem, który przyznaje, może jedynie 

zawnioskować, a przyznaje Rada Powiatu.  

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie wniosek Pana 

Radnego Kolbka w sprawie przygotowania wniosku o odznaczenie Księdza Proboszcza Ryszarda 

Kindera Odznaką Honorową Zasłużony dla Powiatu Prudnickiego, który przyjęto 5 głosami „za”, przy 

3 głosach „wstrzymujących się”.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy już zostały skierowane wnioski do Kuratorium Oświaty w sprawie 

nagród dla nauczycieli.  

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że nie, żadne wnioski nie wpłynęły.  

Pan Józef Meleszko – zapytał jaki jest termin składania do Ministra, czy wyznaczono już terminy. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że wyznaczono terminy, ale nie pamięta dokładnie.  

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

…………………………. ……………………………… 
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