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Protokół Nr 42/2022  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 25 sierpnia 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 Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – Pan Andrzej Chruściel, 

- Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku – Pan Wiesław Kopterski, 

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

- Przewodniczący Komisji Skarg (…) – Pan Mirosław Czupkiewicz. 

Pani Joanna Korzeniowska odczytała porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

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

          5.   Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

          6.   Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji 

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

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

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

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

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
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 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 41/2022 

z dnia 27 czerwca 2022  r., został przyjęty 7 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”. 

Na posiedzenie Komisji przybył Wicestarosta, Pan Janusz Siano. 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 nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest właściwy do nadania statutu jednostce budżetowej. 

W wyniku przeprowadzonego audytu w jednostce Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich stwierdzono potrzebę dokonania aktualizacji obowiązującego statutu. Na 

mocy uchwały Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r. jednostce nadano nowy statut. 

Wojewoda Opolski uznał, iż akt ten posiada status aktu prawa miejscowego, w związku z powyższym 

winien on być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W odpowiedzi na 

wszczęcie postępowania nadzorczego Rada Powiatu w Prudniku podjęła uchwałę w sprawie uchylenia 

ww. uchwały. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych proponuje się podjęcie uchwały  

w kształcie uzgodnionym ze służbami Wojewody. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, który przyjęto „jednogłośnie” 9 głosami ,,za”. 

2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu 

„Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Poinformowała, że zgodnie z art. 12 pkt  

4 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy stanowienie  

o kierunku działalności Zarządu Powiatu. Projekt "Cyfrowy Powiat", jest  finansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19. 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie 

cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z: cyfryzacją urzędów 
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JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, 

licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej; edukację cyfrową dla JST  

w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji; analizą stanu 

cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów 

informatycznych. W ramach projektu planuje się zakup serwera, oprogramowania do kopii 

zapasowych, komputerów przenośnych z oprogramowaniem oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. 

Całkowita wartość projektu to 164 295,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wynosi 100 % wydatków kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany maksymalnie 

do 31 października 2023 r. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy z Programu skorzystają również jednostki organizacyjne. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że skorzysta tylko Starostwo Powiatowe w Prudniku. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, który przyjęto ,,jednogłośnie 9 głosami 

,,za”. 

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy 

w Prudniku. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określania zadań  

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Prudniku. Poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z konieczności zwiększenia 

środków finansowych na rehabilitację społeczną dla dzieci w zakresie: uczestnictwa w  turnusach 

rehabilitacyjnych o kwotę 16.500,00 zł.; likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych o kwotę 12.186,00 zł. Wobec powyższego zaproponowano przesunięcie 

niewykorzystanych środków z: jednorazowego dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej w wysokości 10.000,00 zł.; 

dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 

1.686,00 zł.; dofinansowania barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

przeznaczonych dla osób dorosłych w wysokości 17.000,00 zł. Powyższe zmiany pozwolą na 

rozdysponowanie środków PFRON zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami osób niepełnosprawnych 

oraz zmniejszą ryzyko niewykorzystania przydzielonych Powiatowi Prudnickiemu środków Funduszu. 
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 Na posiedzenie Komisji przybył Pan Dariusz Kolbek. W posiedzeniu bierze udział  

10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, jaką PCPR miał w bieżącym roku kwotę do rozdysponowania. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że 2 072 036 zł., z tego 1 913 036 zł. to środki na rehabilitację  

i opiekę społeczną, a 159 000 zł., na rehabilitację zawodową i aby dobrze wykorzystać środki, po 

przeanalizowaniu wniosków które wpłynęły do PCPR, są proponowane przesunięcia. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, który przyjęto 

,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  pomieszczeń 

o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku 

położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów  

i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą 

nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  pomieszczeń o łącznej powierzchni 

użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy 

ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla 

których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest 

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b ustawy 

o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu wydzierżawia, wynajmuje, użycza oraz oddaje  

w użytkowanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu; zgoda Rady jest 

wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata 

strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W przedmiotowej 

sprawie umowa najmu będzie stanowiła drugą umowę z tym samym podmiotem. Poinformowała, że 

na sesji zostanie wprowadzona autopoprawka, w związku z tym, iż w § 1 wystąpił błąd, gdyż wyraża 

się zgodę na zawarcie umowy na dwa lata, tj. do 2024 r., a nie jak w przedmiotowym projekcie 

uchwały do 2023 r. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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 Na posiedzenie Komisji przybył Starosta Prudnicki. W posiedzeniu bierze udział 11 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

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

realizacji programu „Sport dla Wszystkich”. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu „Sport dla 

Wszystkich”. Poinformowała, że projekt zakłada utworzenie sieci lokalnych liderów życia 

sportowego, tj. „Organizatorów Sportu w Środowisku Wiejskim" na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Podstawowym celem projektu jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz  

upowszechnianie i promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Projekt realizowany będzie 

w przestrzeni publicznej oraz na obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Prudnickiego. Koordynatorem działań jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu w porozumieniu 

z Krajowym Zrzeszeniem LZS. Projekt realizowany będzie do 18 grudnia 2022 r. W ramach 

aktywizacji społeczności wiejskich i małomiasteczkowych zorganizowane zostaną zajęcia 

rekreacyjno-sportowe, w wymiarze od 60 do 80 godzin miesięcznie, w tym zajęcia pozalekcyjne dla 

dzieci i młodzieży. Organizatorem Sportu w Środowisku Wiejskim może zostać osoba posiadające 

odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia trenera, instruktora, organizatora sportu i turystyki), dyplom 

ukończenia studiów o kierunku sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, pedagogicznym oraz 

adekwatnym do rodzaju i charakteru  realizowanych zadań. Całkowita kwota dofinansowania 

wynagrodzenia przez Samorząd Powiatu Prudnickiego wynosi 3.500,00 zł., ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki wynosi 11.200,00 zł. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, na jaki okres zostanie podpisana umowa. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że umowa zostanie podpisana od września do końca 

grudnia br. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy organizator sportu będzie otrzymywał co miesiąc wynagrodzenie  

w kwocie 3 500 zł. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie, będzie otrzymywał 875 zł.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy organizator sam o to wystąpił, żeby wziąć udział w programie. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że z inicjatywą, aby Powiat wziął udział w Programie 

wystąpił Pan Bodaszewski i wskazał osobę. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy będzie to jedyny koordynator w powiecie. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie, w gminie mają swojego koordynatora.  
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Pan Józef Meleszko – zapytał, kto jest koordynatorem w Gminie Prudnik? Z tego co wie, to nie ma w 

Prudniku koordynatora.  

Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę, że radny Bodaszewski mówił, że jest i że pochodzi  

z Trzebiny. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę na zakres obowiązków koordynatora, który jest bardzo szeroki. 

Wie który Pan będzie brał udział w programie i rzeczywiście jest to osoba, która się angażuje i ma 

nadzieje, że program przyniesie jakieś efekty. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, na czym ma polegać koordynacja działań przez Wojewódzkie 

Zrzeszenie LZS w Opolu. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że na czym dokładnie to nie wie. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile godzin zajęć przewiduje się w ramach programu. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że od 60 do maksymalnie 80 godzin miesięcznie. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy kwota miesięcznego wynagrodzenia wynika z jakiegoś wymogu. 

 Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że kwota została narzucona jako partnerowi projektu. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu „Sport dla 

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

 Na posiedzenie Komisji przybył Pan Dragomir Rudy. W posiedzeniu bierze udział  

12 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 

godzin dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość. 

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

uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

i w kształceniu na odległość. Poinformował, że od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie 

pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów 

specjalnych, wprowadzony przepisami ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela organ prowadzący ustala pensum: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
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zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość; pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może 

przekraczać 22 godzin; nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin.  

W wyniku wyżej wymienionych zmian obowiązkiem każdej szkoły jest zatrudnienie specjalistów, 

w tym pedagoga specjalnego w co najmniej minimalnym wymiarze wskazanym w wyżej cytowanych 

przepisach. Zmieniana uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć specjalistów 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki 

i w tym zakresie uzupełnia wykaz stanowisk specjalistów o nowe stanowisko - pedagoga specjalnego, 

a tym samym ustanawia dla niego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, ile zostanie zatrudnionych osób. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że powstanie jeden etat na 100 uczniów. 

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

głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 

godzin dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość, który przyjęto ,,jednogłośnie” 12 głosami ,,za”. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

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

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Poinformował, że w dniu 25 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar 

przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik na ul. Kościuszki 55,  

48-200 Prudnik. Na podstawie art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe należy dokonać  z dniem 31 sierpnia 2022 r. przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby. Podczas wizytacji Kuratora, miłym zaskoczeniem 

był dla niego stan bazy, jaką Powiat dysponuje, zarówno na ul. Prężyńskiej jak i na ul. Kościuszki. 

Zwrócił uwagę, że schodząc z obiektu na ul. Podgórnej 5, Powiat będzie miał okazję zaoszczędzić, 

biorąc pod uwagę obecne ceny za opał i energię elektryczną.    

Pan Józef Meleszko – zapytał, jaki jest plan na zagospodarowanie budynku na ul. Podgórnej. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że były plany różnego rodzaju. Obiekt na pewno zostanie 

zagospodarowany i Powiat nie dopuści do tego, aby się degradował lub niszczył. Pojawiają się 
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ciekawe propozycje rządowe w zakresie pomocy społecznej. Były podejmowane próby ulokowania 

tam WTZ, mieszkań chronionych, ale nie mieli usankcjonowanej sytuacji pod względem prawnym. 

Temat jest otwarty. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że od początku starali się doprowadzić do tego, aby obiekt został 

zagospodarowany, najlepiej na cele oświatowe. Wstępne ale dość zaawansowane rozmowy  

z Gminą Prudnik odbyły się jeszcze podczas poprzedniej kadencji, gdzie zostało ustnie ustalone,  

że Powiat w zamian za budynek na ul. Podgórnej przejmie schronisko młodzieżowe w Wieszczynie, 

czy budynku na ul. Gimnazjalnej. Po wyborach jednak propozycja wygasła i finalnie nie mają żadnej 

propozycji ze strony Gminy Prudnik, którą uważaliby za najlepszą w tym temacie nie tylko dla siebie, 

ale również dla Gminy, która mogłaby świadczyć w budynku na ul. Podgórnej usługi edukacyjne. Jest 

ponawiana oferta wstępna lokalnego biznesmena, który chciałby wykupić teren, celem wyburzenia 

budynku i zrobienia tam zaplecza logistycznego dla centrum handlowego, które tam powstaje, ale 

wbrew temu co Radna Langfort na jednej z Komisji mówiła, jest przeciwnikiem burzenia obiektu. 

Uważa, że obiekt jest do zagospodarowania, przy poniesieniu nakładów finansowych. Nie jest 

zwolennikiem sprzedaży terenu w/w firmie, ponieważ zostanie zniweczona wieloletnia tradycja tej 

szkoły, ale również wysiłek pokolenia prudniczan, którzy w czynie społecznym ją budowali.  

Pani Ewelina Langfort – zwróciła uwagę, że szkoła nr 4 również została zbudowana w czynie 

społecznym. Należałoby zwrócić się do Inspektora Budowlanego, czy może tam szkoła funkcjonować, 

bo jej zdaniem na pewno nie. Należy sprawdzić jaki jest stan tej szkoły, a nie mieć sentymentów. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że Powiat uczyć już tam nie będzie, ale uważa, że budynek powinien 

być przeznaczony na cele oświatowe. Zapytał, czy Pani Dyrektor jest zadowolona z warunków  

i godzin lekcji w szkole podstawowej na osiedlu? 

Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że uczą się tam klasy 1-3 i uważa, że jest to doskonałe 

rozwiązanie. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że słyszał inne głosy ze środowiska. 

Pani Ewelina Langfort – zwróciła uwagę, że każdy będzie miał inny głos i z tym się oczywiście 

zgadza.  

Starosta Prudnicki – powiedział, że oczywiście nie robią niczego na siłę. Osobiście uważa, że jest to 

najlepsze rozwiązanie, ale nie zmusi ani Pani Dyrektor, ani Pana Burmistrza, żeby tak zrobić, więc 

należy szukać innego rozwiązania, lecz to z wyburzeniem budynku podoba mu się najmniej. 

Pan Janusz Siano – dodał, że podoba się najmniej ze względów finansowych, ponieważ ktoś, kto 

będzie kupował teren, nie będzie liczył wartości obiektu, ponieważ ma zamiar go wyburzyć, więc 

automatycznie spada wartość działki, natomiast sam obiekt ma wartość. Na pewno trzeba wykonać 
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termomodernizację budynku, wymienić całą stolarkę okienną i drzwiową, naprawić dach, ale jeżeli 

chodzi o wartość obiektu, to na pewno nie jest ona zerowa. Korzystną propozycją byłoby, aby ktoś 

zakupił budynek, uwzględniając jego wartość. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, jaka jest powierzchnia działki. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że około hektara. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że osoba zainteresowana, w tym wypadku przedsiębiorca, musi 

wziąć pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego, który nie wie, czy akurat w tym miejscu 

pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgadza się z Panią Dyrektor, że czasami nie 

opłaca się remontować starego budynku i lepiej postawić nowy od podstaw. Aby prowadzić nadal bazę 

oświatową przy ul. Podgórnej 5, to trzeba by było zainwestować kilka milionów złotych. 

Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że lepiej wybudować nowy obiekt i postawić na komfort dzieci. 

Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że była mowa o budowie skrzydła i póki co jest cisza na ten 

temat. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że zapewne zostanie zadanie zrealizowane, ponieważ słyszał, że 

środki na ten cel mają spłynąć na gminy i na powiaty. 

Starosta Prudnicki – zapytał, czy Zarząd ma upoważnienie od Rady Powiatu, a dokładniej od Klubu 

PiS, żeby rozważyć sprzedaż terenu razem z obiektem. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym mają inne sprawy do załatwienia, dot. 

przenoszenia placówek. 

Pan Dariusz Kolbek – zaproponował, aby Pan Starosta napisał petycje, a Radni się na pewno 

podpiszą. Jeżeli chodzi o sentymenty, to najwięcej mógłby powiedzieć Radny Kwiatkowski. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, ze jeżeli chodzi o sprawę wyburzenia, to w budynku 

znajduje się świetlica, która jest własnością gminy. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że nie jest własnością gminy, tylko jest przez nią użytkowana.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że sam przyczynił się do tego, aby ta świetlica powstała. 

Jeżeli szkoła zostanie wyprowadzona z budynku, to pozostaje kwestia sali gimnastycznej. 

Zasugerował, aby Powiat dogadał się z gminą, aby świetlica została połączona razem z salą. Była 

mowa o tym, żeby sprzedać teren. Powiat sprzedał już piękny teren od strony ul. Sybiraków i nic się 

tam nie dzieje. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że teren został zakupiony pod sieć handlową.  
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Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że była propozycja zrobienia tam ZOL-u i może jest to 

najlepsze wyjście, ponieważ ich brakuje a społeczeństwo się starzeje. Brakuje również ZOL-ów dla 

dzieci, w Polsce jest ich bardzo mało, a jest na nie bardzo duże dofinansowanie. 

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że jest to dobry kierunek. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że najlepszym z pomysłów, które się przewijają w dyskusjach, to 

właśnie żeby powstał tam ZOL, z tym że musiałoby zostać wszystko policzone, czy aby na pewno się 

to kalkuluje, bo mogliby pozyskać środki na inwestycje, ale z drugiej strony nie chcieliby generować 

kolejnej komórki szpitalnej, która będzie deficytowa. ZOL przy szpitalu, obsługiwany przez tą samą 

kadrę lekarską, jest tańszy niż ZOL w drugiej części miasta. To jest właśnie ten problem, ponieważ 

mogliby na siłę to przeforsować, tym bardziej że jest zwolennikiem tego pomysłu, tylko żeby się nie 

okazało, że będzie to dołowało szpital. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że należy zwrócić również uwagę na środki, jakie będą musiały 

zostać wydatkowane, ponieważ przy obecnych cenach może być ciężko nawet, jeżeli pozyskałoby się 

środki z zewnątrz.  

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że w dniu dzisiejszym są inne sprawy do omówienia, ale 

przydałoby się, żeby Zarząd przygotował propozycje na zagospodarowanie budynku i wtedy będzie 

można o tym rozmawiać. Zapytał, czy od 1 września br. opuszczamy budynek na ul. Podgórnej 5. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – wtrącił, że budowano szkołę to z tą myślą, że w razie napaści przez 

kapitalistów czy NATO, będzie tam dodatkowy szpital. Była tam nawet przewidziana kuchnia na 150-

200 osób z wyposażeniem, więc ZOL jak najbardziej mógłby tam powstać. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że budynek wymaga ogromnych nakładów finansowych. Również 

byłby za tym, aby powstał tam ZOL lub ZAZ, ale tylko jeżeli będzie Powiat na to stać. 

Pani Joanna Korzeniowska – zwróciła uwagę, że budynek na ul. Prężyńskiej też przez pewien czas 

stał pusty i w pewnym momencie znalazły się środki na jego wyremontowanie, więc warto jest 

poczekać. 

Pani Magdalena Sobczak – przyznała rację Przewodniczącej, ponieważ jak 20 lat temu pracowała  

w szkole na ul. Prężyńskiej, to wmawiano społeczeństwu, że stropy się walą i budynek się nie nadaje 

do użytkowania. Z tego co się orientuje, w między czasie nikt stropów nie zmieniał, a budynek 

zostanie dopuszczony do użytku, więc wnioskuje, że pewne rzeczy można ludziom wmówić. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że wtedy z konstruktywną propozycją wyszedł członek Zarządu, 

przedstawiciel PiS, który zaproponował, aby szkołę na ul. Prężyńskiej przekształcić w warsztaty 

zawodowe i żeby zrezygnować z warsztatów na ul. Młyńskiej i Zarząd to uczynił. 
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy w przypadku ul. Podgórnej 5 nie można sprzedaż połowy działki,  

a połowę zostawić. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że też o tym myślą, tylko pytając firmy, która chciałaby działkę 

zakupić, nie jest ona zainteresowana mniejszym terenem. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że może inna firma chciałaby kupić i wtedy z tych środków 

można by było wykonać remont budynku. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że ostatnia wycena działki łącznie z budynkiem wyniosła 4,3 mln. zł. 

Inwestor natomiast zaproponował niecały mln. zł., dlatego mają problem. 

Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że chodzi też o sentyment. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że nie chodzi o sentyment, patrzy na jedną rzecz, a dokładnie na 

wartość budynku ustaloną przez rzeczoznawcę na kwotę 4,3 mln. zł., a mają sprzedać teren za niecały 

mln. zł., no należy się zastanowić. 

Pani Ewelina Langfort – jaki jest sens, żeby budynek stał i niszczał.  

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że to jest problem. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kiedy był Kurator na wizytacji. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że Kurator osobiście był w maju, natomiast komisja kuratoryjna, 

złożona z trzech osób była prawdopodobnie w lipcu. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że na ostatniej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

zaproponował, aby zaprosić na posiedzenie dzisiejszej Komisji Dyrektorów szkół i chciałby, aby 

zabrali głos i powiedzieli o sytuacji, jaka w szkołach panuje. Chciałby wiedzieć, jak zostanie 

podzielona szkoła na ul. Podgórnej, kto będzie właścicielem, jaka panuje atmosfera itd. Słyszał  

o konfliktach np. dotyczących pokoju nauczycielskiego. Nie chciałby, żeby zostało zrobione coś na 

siłę i żeby później były narzekania.  

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – poinformował, 

że jest po spotkaniu z Radą Pedagogiczną, ponieważ otrzymali pismo w celu zaopiniowania projektu 

uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia CKZiU. Prowadził rozmowy z nauczycielami, 

mają przekonanie o tym, że z budynku trzeba zejść, ponieważ Powiat Prudnicki nie stać na to, żeby 

budynek mógł nadal funkcjonować. Uważa, że budynek nie jest wcale w takim złym stanie, 

należałoby wykonać dach, elewacje i wymienić okna. 

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że Powiat potrzebowałby na to 6 mln. zł. 
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Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – powiedział,  

że budynek może z zewnątrz nie wygląda za dobrze, ale w środku nie jest wcale taki zły. Dzisiaj na 

spotkaniu z Radą Pedagogiczną omówili wskazany prędzej projekt uchwały. Była burzliwa dyskusja, 

ponieważ zapisy znajdujące się w projekcie uchwały, są zgoła inne niż te, o których była mowa przy 

uchwałach intencyjnych, a mianowicie chodzi o siedzibę Centrum, która miała być na ul. Kościuszki 

55. Natomiast § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie, że siedziba CKZiU znajduje się przy ul. Prężyńskiej  

3-5-7. To jest punkt, który w opinii Rady Pedagogicznej jest w tym momencie nie do przyjęcia. 

Wszystkie szkoły mają być na ul. Prężyńskiej, tylko Technikum będzie miało siedzibę na  

ul. Kościuszki, co budzi duże wątpliwości, jego również, ponieważ jeżeli ma mieć siedzibę na  

ul. Prężyńskiej, to sekretariat i księgowość muszą być również tam, więc zastanawia się, kto będzie 

pilnował jego młodzież. Rozmawiając z Dyrektorem ZSR w Prudniku, może liczyć na to, że dostanie 

ostatnie piętro, na którym de facto słyszał, że w zimie jest zimno. 

Pan Andrzej Chruściel, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – zwrócił uwagę, że już teraz 

nie. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – powiedział, że 

jeżeli miałoby być tak, że siedziba Centrum jest na ul. Prężyńskiej, to nie widzi żadnego sensu, żeby 

technikum miało siedzibę na ul. Kościuszki. Jest już po ustalaniu planu i wizji lokalnej wszystkich 

pomieszczeń i może powiedzieć, że są w stanie pomieścić się na ul. Prężyńskiej, wykorzystując 

inkubator przedsiębiorczości i wszystkie dostępne pomieszczenia. Chyba, że dostaliby siedzibę na  

ul. Kościuszki 55, a na ul. Prężyńskiej nadzór sprawowałby Wicedyrektor.  

Pan Ryszard Matuszak – zwrócił uwagę, że może być na odwrót, Dyrektor ma siedzibę na  

ul. Prężyńskiej, a Wicedyrektor na ul. Kościuszki 55.  

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – powiedział,  

że ciężko będzie mu sprawować nadzór nad młodzieżą. Na pewno na początku będą konflikty m.in.  

z młodzieżą, które trzeba będzie rozwiązywać, a bez jego obecności będzie to niemożliwe.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy młodzież pomieści się w jednej szkole, nawet biorąc pod uwagę 

praktyki. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – odpowiedział,  

że tak. Mogliby przerobić stołówkę na pokój nauczycielski, i przenieść ją wraz z szatnią do pracowni 

mechanicznej, przez co uzyskaliby dodatkowe dwa pomieszczenia, które mogliby wykorzystać na 

księgowość lub sekretariat. 

Pan Andrzej Chruściel, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – poinformował o naborze do 

ZSR w Prudniku. Powstało 7 nowych oddziałów. Są to bardzo liczne oddziały, 

trzydziestoparoosobowe, które wymagają podziału na grupy, przede wszystkim na językach oraz 
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przedmiotach zawodowych. Jego rolą jest to, aby zapewnić godne warunki pracy zarówno dla uczniów 

i nauczycieli. Jeżeli na budynek Liceum przeniesiono by całą administrację CKZiU to odpadłoby całe 

piętro i obawia się, że nie zmieściliby się. Obecnie w ZSR w Prudniku funkcjonują 22 oddziały plus 

dwa oddziały KTZ, więc w sumie 24 oddziały. Zaczynając swoją kadencję w 2018 r. miał wizytację 

Pań z kuratorium i mediów, ponieważ prowadzone były zajęcia na korytarzach, w szatniach oraz nie 

istniejącej wówczas bursie międzyszkolnej. Uważa, że to piętro jest potrzebne, ponieważ są tam cztery 

duże klasy, które mogą pomieścić oddziały trzydziestokilkoosobowe. Po stronie technikum znajduje 

się 17 pracowni, ale w aż 4 mogą pracować grupy 15-16 osobowe. Cały czas myśli o tym, żeby nie 

powtórzyć tej sytuacji z 2018 r. Prowadzone były wstępne rozmowy z Dyrektorem CKZiU oraz 

Wicestarostą, że jeżeli miałoby dojść do przeprowadzenia technikum nr 1, to najlepszym 

rozwiązaniem byłoby stworzenie takich planów lekcji, aby wszyscy mogli korzystać z całego 

budynku, ponieważ nie wyobraża sobie, żeby wydzielić dla technikum pięć pracowni i młodzież  

np. języka polskiego czy matematyki uczyła by się w pracowni informatycznej., bo nie byłoby 

komfortu pracy, a chodzi o to, żeby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia i godne warunki pracy 

dla nauczycieli. Uważa, że piętro na którym obecnie znajduje się pokój nauczycielski, gabinet 

pedagoga i gabinet wicedyrektora, było również do dyspozycji uczniów, a w momencie 

przeprowadzenia administracji, niestety nie byłoby takiej możliwości. 

Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, iż prawdą jest, że były prowadzone rozmowy o tym, że siedziba 

CKZiU będzie na ul. Kościuszki 55, natomiast podczas gdy się przysłuchuje dyskusji, to zaczyna mieć 

wątpliwości czy takie rozwiązanie ma sens. Jeżeli Dyrektor twierdzi, że CKZiU jest w stanie 

pomieścić się w budynku na ul. Prężyńskiej, to nie ma sensu na siłę przenosić technikum, tylko znowu 

jest problem, jeżeli chodzi o sprawy proceduralne, ponieważ jakieś decyzje zostały już podjęte  

i pozytywnie zaopiniowane przez Kuratora. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy CKZiU pomieści się na ul. Prężyńskiej razem z administracją. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – odpowiedział, 

że tak. Chciałby, aby jego nauczyciele również mieli komfort pracy i nie musieli jeździć z jednego 

końca miasta na drugi i będzie chciał zrobić wszystko, żeby się wszyscy pomieścili na ul. Prężyńskiej. 

Zwrócił uwagę, że nie wszyscy nauczyciele są mobilni. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że do tej pory nauczyciele również musieli dojeżdżać na zajęcia 

na ul. Prężyńską. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zwrócił 

uwagę, że nie ma co porównywać, bo teraz musieliby dojeżdżać na drugi koniec miasta. 

Pani Joanna Korzeniowska – powiedziała, że jeżeli Dyrektor twierdzi, że cała szkoła pomieści się  

w budynku na ul. Prężyńskiej, to Radni oczywiście będą za tym. 
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Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że również jest za i jeżeli jest taka wola, to wykorzystają czas  

i złożą w lutym kolejny wniosek o zmianę miejsca siedziby technikum i zostanie przeniesione na  

ul. Prężyńską. Zaskoczony jest tym, co Dyrektor powiedział, ponieważ do tej pory przekazywane były 

informację, że się nie pomieszczą tam wszyscy. Obiekt został przygotowany i rozumie, że Dyrektor 

przeanalizował sytuację i uważa, że spokojnie się pomieści. Również tak uważa, ponieważ  

w przyszłym roku będzie niż i spadnie liczba oddziałów zarówno u jednego, jak i drugiego Dyrektora, 

więc wtedy już na pewno technikum pomieści się na ul. Prężyńskiej. Mają dzisiaj do zaopiniowania 

cztery uchwały, trzy dotyczą przekształceń, na które mają zgodę Kuratora i które nie budzą żadnych 

wątpliwości, dyskusja dotyczy czwartej uchwały, w której jest wskazana siedziba Centrum. Chciałby 

do tego wrócić, jak będą rozmawiali o przedmiotowej uchwale i wtedy powie, dlaczego proponują 

siedzibę CKZiU na ul. Prężyńskiej, a nie na ul. Kościuszki. 

Pani Magdalena Sobczak – zwróciła uwagę, że Dyrektor nie dyskutuje o siedzibie, tylko o tym, że 

technikum przenosi się na ul. Kościuszki 55. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że już jest za późno, ponieważ Kurator już wystawił opinię. Deklaruje 

ze swojej strony pełną wolę i zgodę na złożenie w lutym 2023 r. wniosku do Kuratora o przeniesienie 

siedziby Technikum na ul. Prężyńską. 

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że Dyrektor nie ma żadnej gwarancji, że tak zrobicie. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że wszystko będzie zaprotokołowane. Są jak najbardziej za takim 

rozwiązaniem, ponieważ zdają sobie sprawę, że kwestie przebywania dwóch szkół na jednym obiekcie 

nie są wygodne. 

Pani Magdalena Sobczak – zwróciła uwagę, że podczas, gdy pracowała na ul. Prężyńskiej, mieściły 

się tam 24 oddziały. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że obecnie będzie tam 8 oddziałów Szkoły Branżowej. 

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że jakby przenieść tam technikum to będzie w sumie  

12 oddziałów.  

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zwrócił 

uwagę, że teraz na obiekcie są pracownie zawodowe, które nie służą jako sale dydaktyczne. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że koncepcja z przeniesieniem technikum bardzo mu się podoba, ale 

niestety teraz jest za późno, aby to zrobić. Gdyby Dyrektor powiedział o tym, że się pomieszczą  

w styczniu, to nie byłoby problemu. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zwrócił 

uwagę, że jakby wiedział, że nastąpi taka zmiana koncepcji, to już dwa lata temu zrobiłby wszystko, 

aby tak było. 



str. 15 
 

Pan Janusz Siano – Zarząd zdaje sobie sprawę, że nie jest to komfortowa sytuacja, że technikum 

CKZiU będzie w innym obiekcie, starali się jak najlepiej poukładać ten temat, a teraz dowiadują się, 

że nie ma problemu, aby wszystkie szkoły z ul. Podgórnej przenieść na ul. Prężyńską, czym jest 

zaskoczony, ale jest ,,za” takim rozwiązaniem. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zwrócił 

uwagę, że to nie chodzi o to, że bez problemu. Powstały nowe warunki, doszedł nowy budynek – 

Inkubator Przedsiębiorczości, dochodzą cztery pomieszczenia które mogą wykorzystać do zajęć 

dydaktycznych. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, które jest przygotowane dla nauczyciela w ramach 

projektu pn. ,,Inkubatory Przedsiębiorczości”, który w momencie prowadzenia zajęć, ma możliwość  

z niego skorzystać np. aby wypić kawę. Biorąc pod uwagę fakt, że nauka w zawodzie mechanik-

monter się kończy, ponieważ zostało tylko ośmioro uczniów w trzeciej klasie, to na tą chwilę można 

by było zlikwidować stołówkę i zrobić tam pokój nauczycielski. 

Pani Alicja Zawiślak – powiedziała, że po to jest Dyrektor, aby kombinował i robił wszystko, żeby 

było dobrze i dla nauczycieli i dla dzieci. Podoba jej się takie podejście. 

Pan Janusz Siano – chciałby uspokoić Dyrektora, ponieważ w przypadku, gdy zdecydują, że CKZiU, 

które ze względów merytorycznych powinno być na ul. Prężyńskiej i tam zostanie zlokalizowane, 

Technikum Nr 1 jest w zasobach Centrum, to nie widzi problemu, aby większość klas było na  

ul. Prężyńskiej, co Dyrektor może planować już dzisiaj, bo nie ma obowiązku, żeby wszystkie klasy 

technikum były na ul. Kościuszki. Są tam przygotowane pracownie informatyczne pod technikum,  

z których Dyrektor może korzystać w miarę swoich potrzeb. 

Starosta Prudnicki – zapytał, co się stanie w przypadku, gdyby wszystkie klasy technikum od razu 

były na ul. Prężyńskiej. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie widzi żadnego problemu. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy w ZSR był większy nabór, niż Dyrektor zakładał. 

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

założył, że powstaną dwie pierwsze klasy, a powstanie siedem, czyli o pięć więcej niż zakładał. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał jak sytuacja wyglądała w CKZiU. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – odpowiedział, 

że zakładał, że powstaną dwa oddziały, a otworzył pięć. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – poinformował, że przybył na Komisję, ponieważ na Komisji Skarg (…) 

nie było Pana Wicestarosty i ciężko było zadawać pytania. Przysłuchując się rozmowie, kolejny raz 

jako Radny uważa, że zostali troszeczkę wkręceni. Była przedstawiona reforma przez Pana 

Wicestarostę, były różne warianty, w których wszystko opierało się na dwóch założeniach, pierwszy 
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to likwidacja szkoły na ul. Podgórnej, a druga, która nigdy nie budziła wątpliwości wśród Radnych  

i która została wielokrotnie potwierdzona, co można przeczytać w protokołach z sesji i komisji, to ta, 

że siedziba CKZiU będzie na ul. Kościuszki 55, natomiast problem, który nie dotyczył Radnych, co 

było wielokrotnie podkreślane, to problem rozwiązania spraw organizacyjnych. Teraz Radni 

otrzymują projekt uchwały, w którym nie wiadomo z jakiego powodu zmieniono siedzibę Centrum. 

Chciałby przypomnieć słowa Pana Wicestarosty, które padły na sesji nadzwyczajnej i którymi 

jednoznacznie określił, że siedziba CKZiU będzie na ul. Kościuszki 55. Podziwia Pana Dyrektora 

CKZiU za determinacje, ponieważ to, że powiedział, że będzie w stanie pomieścić całą szkołę na  

ul. Prężyńskiej, to w jego odczuciu jest to krzyk rozpaczy. Dyrektor bezpośrednio podlega Zarządowi  

i niejednokrotnie, niezręcznie o takich rzeczach mówić, natomiast osobiście nie podlega nikomu  

i będzie mówił otwartym tekstem. To, że Dyrektor zaproponował, iż spróbuje zmieścić klasy 

technikum to oczywiście to zrobi, ale kosztem czegoś, np. nauczycieli, uczniów czy pracowników 

obsługi i nagle powstanie sytuacja, że będą mieli w Prudniku szkołę w ekstra warunkach, ale ściśnięta 

do maksimum. Uważa, że padły takie słowa ze strony Dyrektora, ponieważ zdaje sobie sprawę, że 

jeżeli projekt uchwały zostałby przyjęty przez Radę, iż siedziba Centrum będzie na ul. Prężyńskiej, to 

w przyszłości może stracić Technikum. Jako Radni są zaskakiwani zmianą decyzji w ostatniej chwili, 

o której w ogólne nie starano się z nimi dyskutować. Zostaje wywrócone do góry nogami to, o czym 

rozmawiano od co najmniej czterech lat. Jest to kolejny przypadek takiego podejścia do Radnych i ich 

ignorowania. Uważa, że w ten sposób się nie powinno postępować. Jeżeli coś zostało ustalone, to 

powinno się tego dotrzymywać. Życzy Dyrektorowi, aby udało mu się pomieścić wszystkie klasy  

w jednym budynku, tylko zastanawia się, czy szkoła w takim ścisku będzie normalnie funkcjonowała. 

Zwrócił uwagę, że może należałoby wrócić do pomysłu stworzenia jednego Zespołu Szkół, w którym 

będzie jeden Dyrektor i kilku zastępców, a uczniowie będą się utożsamiali z jedną szkołą. Uważa,  

że przenosząc szkołę z ul. Podgórnej na ul. Prężyńską, z czystej przyzwoitości należałoby szkole 

zapewnić godne warunki.  

Pan Ryszard Matuszak – poinformował, że w ZSR przybyło oddziałów i dlatego zapadła taka decyzja, 

żeby przenieść technikum na ul. Kościuszki 55, gdzie są przygotowane pracownie stricte pod 

technikum. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że od początku wszyscy wiedzieli, że technikum ma mieć siedzibę na  

ul. Kościuszki 55, a dzisiaj jest mowa o tym, jak to źle będzie, gdy trzeba będzie wszystkich ścisnąć  

w budynku na ul. Prężyńskiej. Dyrektor jasno powiedział, że chce poprawić sytuację organizacyjną 

placówki i dlatego uważa, że lepszym rozwiązaniem jest aby technikum było na ul. Prężyńskiej. 

Dyrektor ma do dyspozycji klasy na ul. Kościuszki 55, ale jeżeli chce prowadzić zajęcia na  

ul. Prężyńskiej, to nie będzie się do tego wtrącał. Od początku tej całej sprawy ma wrażenie, że ludzie, 

którzy nie powinni w niektóre sprawy wchodzić z butami, wchodzą. Radni są od kreowania polityki 

oświatowej, którą zainicjował Zarząd. Zarząd poprosił Radnych o to, aby zgodzili się na opuszczenie 
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budynku na ul. Podgórnej 5, gdyż obiekt jest zupełnie niepotrzebny. Pan Dyrektor powiedział, że cała 

szkoła na dzień dzisiejszy zmieści się na ul. Prężyńskiej, co jest tego dowodem. Nie godzi się na to, 

aby utrzymywać nie potrzebny budynek tylko po to, aby realizować kogoś ambicje. Nie ma  

w Prudniku z nikim koneksji i uważa, że jest to mądra decyzja, która nareszcie ma okazję się ziścić. 

Jeżeli Radni będą głosować ,,przeciw” przeniesieniu placówek, to sami sobie ,,strzelą w kolano”, 

ponieważ składają wnioski o przeprowadzenie różnych inwestycji drogowych, tylko skąd Zarząd ma 

wziąć te środki, skoro Radni, którzy zagłosują ,,przeciw”, nie chcą nawet zaoszczędzić na wydatkach. 

Drugą kwestią jest CKZiU, które nie ma nic wspólnego z kwestią uczniów czy nauczycieli, jest to byt 

administracyjny. Jest tam piękny sekretariat i gabinet Dyrektora, są tam warunki na to, aby umieścić 

księgowość, a proponuje się, aby zabierać klasy w ZSR i stworzyć administrację. Dyrektor CKZiU 

wysyła Wicedyrektora na ul. Kościuszki, który będzie sprawował tam nadzór pedagogiczny. Nadzór 

pedagogiczny nad szkołą na ul. Prężyńskiej w dniu dzisiejszym prowadzony jest w podobny sposób, 

Dyrektor ma tam swoich uczniów, ale fizycznie go tam nie ma. Należy się nad tym zastanowić, a nie 

brać pod uwagę nacisków nauczycieli, którzy nie mają w tej sprawie za dużo do powiedzenia. 

Nauczyciel ma dostać klasę i Dyrektor ma mu stworzyć warunki, to Dyrektor odpowiada za 

organizację pracy i utrzymywanie warunków w szkole. Zarząd odpowiada za finansowanie  

i organizację zadań, a Radni realizują politykę oświatową. Nie powinno się wchodzić z butami w nie 

swoje kompetencje. Osobiście nie ma zamiaru wchodzić w kompetencje Dyrektora. Centrum musi 

mieć siedzibę i pyta Dyrektora o jeden argument merytoryczny, że Centrum ma mieć siedzibę na  

ul. Kościuszki. Nie ma żadnego, ponieważ wszystkie pracownie zawodowe są na ul. Prężyńskiej, na 

ul. Kościuszki miała być pracownia fryzjerska i stąd była koncepcja, że Centrum mogłoby tam być, 

ale na dzień dzisiejszy nie ma nawet pracowni fryzjerskiej, są tylko pracownie informatyczne. Sam 

Dyrektor powiedział, że pracownie 4.0, zostaną wykorzystane przez klasy technikum, a więc z sześciu 

klas technikum, które mają mieć siedzibę na ul. Kościuszki, nigdy nie będzie takiego dnia, że będzie 

ich sześć tego samego dnia, ponieważ codziennie jedna klasa będzie miała zajęcia w pracowniach 4.0. 

Jeżeli Dyrektor woli przenieść wszystkich uczniów, ponieważ jest mu tak wygodniej, to nie będzie 

robił z tego tytułu żadnych problemów, tylko szkoda że wcześniej o tym nie wiedział. Pierwsza 

koncepcja była taka, że Centrum będzie miało siedzibę na ul. Prężyńskiej, jednak pod wpływem 

dyskusji i nacisków uznali, że jest możliwość, żeby miało siedzibę na ul. Kościuszki, a dzisiaj biorąc 

pod uwagę merytorykę, liczbę klas nie widzi możliwości, aby mogło być tam CKZiU, jako instytucja. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że słuchał o koncepcji przez wiele lat, a teraz okazuje 

się, że to co było przekazywane, było bzdurą. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że to nie prawda. 

Pani Magdalena Sobczak – patrząc na to co powiedział Pan Wicestarosta i wspólne doświadczenie 

jakie mają w edukacji, nie zgadza się z Radnym Czupkiewiczem, a tworzenie jednego Centrum, czyli 
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wielkiego molochu w którym byłoby kilku Wicedyrektorów, już w ogóle nie ma sensu. Im większy 

moloch, tym gorzej się zarządza i dochodzi do większej ilości konfliktów. Mimo, iż rzadko zgadza się 

z Panem Wicestarostą, to tym razem uważa, że jego głos jest przemyślany jako osoby, która 

zarządzała placówkami. Zgadza się również ze zdaniami Dyrektorów, ponieważ oni są w tym na co 

dzień i wiedzą jakie mają problemy i z czym się borykają. Jeżeli przedstawiona koncepcja miałaby 

przejść, to jest jak najbardziej za stworzeniem jednej szkoły na ul. Prężyńskiej i drugiej na  

ul. Kościuszki razem z ZSR, ponieważ wtedy nikt nie wchodziłby sobie w drogę. Niektórzy nie zdają 

sobie sprawy z tego, jaki problem stanowią dwie grupy nauczycieli. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że Radni nie byli przeciwni temu, żeby zejść ze szkoły na  

ul. Podgórnej, ale chcieliby, aby Powiat zagospodarował budynek w jakiś sposób. Zapytał, kiedy 

została podjęta przez Zarząd decyzja o zmianie koncepcji. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że pierwsze trzy uchwały nie uległy żadnej zmianie, doszła czwarta 

uchwała dotycząca siedziby CKZiU tj. jednostki, która zarządza tymi szkołami, co zostało uzgodnione 

na posiedzeniu Zarządu, po analizie sytuacji dot. naboru do szkół. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni przedstawiciele szkół. 

Pan Janusz Siano – zapytał w jakim celu mieli zostać zaproszeni? To Zarząd podejmuje decyzje  

i przedstawia koncepcje. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że są to osoby, które są stroną w sprawie. Można było zaprosić 

Dyrektorów, aby się wypowiedzieli i poznać ich opinie. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że spotkał się z Dyrektorami i przedstawił koncepcje. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że jeżeli zostałaby sytuacja wcześniej przedstawiona 

Dyrektorom, to zdążyliby ją skonsultować ze swoimi Radami i pracownikami. 

Pan Janusz Siano – poinformował Dyrektorów zaraz po zakończeniu posiedzenia Zarządu. 

Pan Dariusz Kolbek – okazuje się, że teraz są dopiero prowadzone dyskusje. Przyznał, że Dyrektor ma 

rację i jeżeliby pomieściłby całą szkołę w budynku na ul. Prężyńskiej, to byłoby najlepsze wyjście  

i powinno się nad tym dyskutować. 

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że Dyrektor wiedział wcześniej o całej koncepcji i rozmawiał na 

Radzie Pedagogicznej o niej ze swoimi nauczycielami. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że Wicestarosta przedstawia koncepcje i uważa, że tak już musi 

być, ponieważ jest to najmądrzejsze rozwiązanie, a wcale tak nie jest, bo robiąc w ten sposób 

wprowadza się konflikt między nauczycielami. Nie każdy da się przekonać do tego, co Zarząd uważa 

za najlepsze. 



str. 19 
 

Pan Ryszard Matuszak – powiedział, że nie chodzi o przekonywanie, tylko o przedstawienie 

racjonalnego rozwiązania. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że działają zgodnie z procedurą, jest decyzja Zarządu, Dyrektorzy 

zostali poinformowani i należy podjąć uchwałę Rady. Radny może zagłosować jak chce, nikt nikogo 

do niczego nie zamierza zmuszać. Podobnie jak Radny popiera propozycje Dyrektora, aby całą szkołę 

pomieścić na ul. Prężyńskiej. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że nie zostało to wyrażone w projekcie uchwały. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że chodzi o procedurę, sześć miesięcy wcześniej poinformować 

rodziców, o zmianach. 

Pan Dariusz Kolbek – zwrócił uwagę, że można było Dyrektorów poinformować pół roku wcześniej  

o nowej koncepcji. 

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że pół roku temu nikt nie wiedział, jaki będzie nabór i nie był 

skończony jeszcze proces inwestycyjny. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – powiedział,  

że nastąpiła zmiana uchwały nt. siedziby Centrum. 

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że uchwały dot. siedziby CKZiU jeszcze nigdy nie było. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – rozumie, ale 

do tej pory zawsze w uchwałach intencyjnych było uzasadnienia, w których była mowa o tym, że 

siedziba CKZiU będzie przy ul. Kościuszki 55. Dnia 12 sierpnia br. spotkali się u Pana Wicestarosty  

i wtedy dowiedział się, że nastąpiła zmiana koncepcji. Od tego momentu zaczął pracować nad tym, 

aby zrobić wszystko, żeby pomieścić całą szkołę na ul. Prężyńskiej. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy są jeszcze w budynku na ul. Prężyńskiej pomieszczenia, które są 

wynajmowane. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – odpowiedział, 

że są dwa pomieszczenia wynajmowane przez Hufców Pracy, ale oni współpracują z młodzieżą.  

Starosta Prudnicki – powiedział, że dobrych parę lat debatuje się, jednak z niewielkimi efektami  

nt. poukładania oświaty w Prudniku, natomiast z dużymi efektami rzeczowymi tj. w obu placówkach 

wydarzyło się bardzo dużo w zakresie inwestycji i ma nadzieję że żadna z inwestycji nie zostanie 

zmarnowana w sytuacji, kiedy finalnie zmieni się koncepcja i całość Centrum pomieści się na  

ul. Prężyńskiej. Przekonuje go to, o czym powiedział Radny Czupkiewicz szczególnie w jednym 

elemencie, gdyż również od dawna ma poczucie, że powinno być jedno Centrum, jedna szkoła  

zawodowo – techniczna i rozdwojenie na dwie placówki nie jest korzystne. Jednak najprostsze 
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rozwiązanie jest najtrudniejsze do wdrożenia. Jest przekonany, że od tego nie da się uciec i jak nie  

w tej Radzie to w którejś z kolejnych, taka decyzja zostanie podjęta, żeby powstała jedna szkoła 

zawodowo-techniczna, oczywiście z różnymi oddziałami i branżami. 

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że widzi niekonsekwencje w wypowiedzi Dyrektora, ponieważ 

jeżeli siedziba Centrum byłaby na ul. Kościuszki, to szkoła by się nie pomieściła, ale jeżeli jest na  

ul. Prężyńskiej, to się pomieści.  

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – powiedział, że 

to nie jest tak, że liczy tylko metry kwadratowe i twierdzi, że się nie pomieszczą. Skoro na  

ul. Kościuszki 55 Centrum nie ma siedziby, nie będzie miał swojego gabinetu i nie będzie osób, które 

są w jego pracy bardzo potrzebne, to skończy się to tak, że pracownicy powiedzą, że nie będą jechać 

przez całe miasto, żeby podpisać np. fakturę i będą musieli wracać z powrotem.  

Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że to nie jest ich problem, są to sprawy pracownicze. To tak, jakby 

miał się zastanawiać, co zrobić, żeby wszyscy jego pracownicy mieli dobrze. Za coś się płaci  

i czegoś się wymaga. Bez przesady, żeby pytać się pracowników co zrobić, żeby im odpowiadało. Jest 

to taka sama grupa pracownicza jak inne, którymi zarządzają. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – powiedział,  

że może jest to jego minus, ale chce, żeby wszystkim było dobrze. Jest taki i się nie zmieni.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy w świetle uchwały, która zostanie podjęta, klasy technikum będą 

mogły funkcjonować na ul. Prężyńskiej. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że tak. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy taka deklaracja Zarządu zadawala Dyrektora. Nawiązując do 

wypowiedzi Wicestarosty, to uważa, że jeżeli chodzi o reformę oświatową, to poszła ona do przodu, 

ponieważ już wszyscy uświadomili sobie, że budynek na ul. Podgórnej nie ma racji bytu. 

Pan Janusz Siano – powiedział, że trzy lata zajęło mu, aby to ludziom uzmysłowić. 

Pan Wiesław Kopterski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – powiedział,  

że wariant, który był przedstawiany 2 lub 3 lata temu naprawdę im pasował i dogadali się  

z Dyrektorem, były pewne ustalenia, a nagle się okazuje, że nowy wariant z poprzednim ma mało 

wspólnego i musi zrobić wszystko, żeby się zorganizować w jednym budynku.  

Pan Józef Meleszko – rekomenduje dla Klubu PiS na dzień dzisiejszy, aby wstrzymać się od głosu. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby, który przyjęto 6 głosami ,,za”, przy 5 głosach ,,wstrzymujących się” i 1 głosie ,,przeciw”. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby. 

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

przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby. Poinformował, że w dniu  

25 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia z dniem  

31 sierpnia 2022 r. Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej:  

ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik na ul. Kościuszki 55, 48-200 Prudnik. Na podstawie art. 89 ust. 1, 3  

i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe należy dokonać z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby, który przyjęto  

6 głosami ,,za”, przy 5 głosach ,,wstrzymujących się” i 1 głosie ,,przeciw”. 

9. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby. 

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

przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby. Poinformował, 

że w dniu 25 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia  

z dniem 31 sierpnia 2022 r. Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby  

z dotychczasowej: ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik na ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Na 

podstawie art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe należy dokonać  

z dniem 31 sierpnia 2022 r. przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez 

zmianę siedziby. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby, 

który przyjęto 8 głosami ,,za”, przy 3 głosach ,,wstrzymujących się” i 1 głosie ,,przeciw”. 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 

uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

Poinformował, że w dniu 25 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował uchwały 

intencyjne podjęte na sesji w dniu 28 stycznia 2022 r.: Uchwałę nr LII/415/2022 Rady Powiatu  

w Prudniku w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5 na ul. Kościuszki 55; Uchwałę 

nr LII/416/2022 Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 1  
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w Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5 na ul. Kościuszki 55; Uchwałę 

nr LII/417/2022 Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I 

Stopnia Nr 1w Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5 na ul. Prężyńską 

3-5-7. W związku ze zmianami siedzib szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego, należy podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, dokonać zmiany siedziby Centrum 

oraz dokonać zmian w akcie założycielskim Centrum. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Prudniku, który przyjęto 8 głosami ,,za”, przy 2 głosach ,,wstrzymujących się” i 2 głosach 

,,przeciw”. 

11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

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

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Poinformował, że w dniu 19 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar 

przekształcenia z dniem 31 października 2022 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik na ul. Parkowa 10,  

48-200 Prudnik. Na podstawie art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe należy dokonać  z dniem 31 października 2022 r. przekształcenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby, który przyjęto ,,jednogłośnie” 12 głosami ,,za”. 

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

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu 

planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 

ogółem 1.340.737 zł. Zwiększono plan dochodów majątkowych: o kwotę 116.500 zł. w Rozdziale 

63095 (dot. projektów ze środków UE); o kwotę 99.000 zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu  

ze środków UE); o kwotę 335.000zł. w Rozdziale 80195 (dot. projektów ze środków UE). Zwiększono 

plan dochodów bieżących: o kwotę 50.000 zł. w Rozdziale 60014 (wpływy z różnych wpłat); o kwotę 

35.500 zł. w Rozdziale 63095 (dot. projektów ze środków UE); o kwotę 108.697 zł. w Rozdziale 

75020 (wpływy z tyt. różnych dochodów); o kwotę 62.295 zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu  
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ze środków UE); o kwotę 190.200 zł. w Rozdziale 75411 (dot. dotacji z Fundusz Wsparcia dla KPSP 

oraz wpływów z pozostałych odsetek); o kwotę 91.097 zł. w Rozdziale 75801 (zwiększenie subwencji 

oświatowej); o kwotę 17.563 zł. w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na 

uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 189.303 zł. w Rozdziale 80195 (wpływy z usług oraz dot. 

projektu ze środków UE); o kwotę 45.582 zł. w Rozdziale 85295 (środki z Funduszu Covid-19 na 

DPS-y). Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę ogółem 1.388.893,24 zł. Po stronie planu 

wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 48.156,24 zł. 

(wykonanie klimatyzacji); w Rozdziale 75095  o kwotę 99.000 zł. (dot. projektu ze środków UE);  

w Rozdziale 85195 o kwotę 300.000 zł. (dostosowanie pomieszczeń w PCM S.A. na Poradnię 

Zdrowia Psychicznego); w Rozdziale 85295 - kwota 380.000 zł. (dot. projektu ze środków UE). 

Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na 

wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - kwota 50.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - 

kwota 87.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75095 - kwota 65.295 zł. (dot. projektu ze środków 

UE); na wydatki bieżące w Rozdziale 75411 – kwota 205.200 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

80102 - kwota 35.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - kwota 7.218,03zł.; na wydatki 

bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 35.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80120- kwota 

7.766,57 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85295- kwota 45.582 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85403 - kwota 21.097 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85406 - kwota 2.578,40 zł.  

Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 80195 – o kwotę  

11.015 zł. („Przebudowa miejsc parkingowych na terenie ZSR"). Zwiększa się przychody budżetu 

o kwotę ogółem 37.141,24 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 o kwotę 37.141,24 zł. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał czy pomieszczenia na Poradnię Zdrowia Psychicznego, zostaną 

dostosowane w szpitalu. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że w budynku administracji obok szpitala. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy środki, które wpłynęły od Gminy Prudnik i Gminy Głogówek, 

zostaną przeznaczone tylko na dostosowanie pomieszczeń. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy Poradnia będzie w systemie PCM. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że jest to komórka PCM.  

Pan Józef Meleszko – zapytał kto jest głównym dysponentem środków na Fundusz Wsparcia dla 

KPSP. 
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Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na tą chwilę nie wie, ponieważ przepisy w tej materii są 

ciągle zmieniane. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 12 głosami 

,,za”. 

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

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. Skorygowano wykonanie wydatków za 2021 związanych z Covid-

19. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 37.141,24 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  

37.141,24 zł. W 2022 r. rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy  

o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

 W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego, który przyjęto 

,,jednogłośnie” 12 głosami ,,za”. 

 14. Informacja dotyczącą realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. 

 Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił informację dotycząca realizacji zadań Zarządu 

Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. Poinformował, że na terenie Powiatu Prudnickiego 

zlokalizowanych jest 71 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągach 15 dróg kategorii powiatowej. 

Większość przejść wymaga przebudowy pod kątem dostosowania ich do potrzeb dla osób 

niepełnosprawnych. W ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych jest 210 przystanków 

komunikacyjnych z których mogą korzystać przewoźnicy posiadający zezwolenie do przewozu osób. 

Zatrzymanie przewoźnika na przystanku autobusowym w celu wsiadania lub wysiadania pasażera jest 

odpłatne i wynosi 0,05 zł. za jedno zatrzymanie. Roczny przychód wynosi ok. 9 000,00 zł. Od  

1 stycznia do 05 sierpnia 2022 r. wydano 137 decyzji administracyjnych zezwalających na: zajęcie 

pasa drogowego w celu prowadzenia robót (53); lokalizacja urządzeń (25); umieszczenie urządzeń 

obcych w pasie drogi (22); awarie (9); reklamy (0); pozostałe zajęcia pasa (21); lokalizację (6) lub 

przebudowę zjazdów (1). Wydano 18 postanowień opiniujących decyzję lokalizacyjne inwestycji na 

terenie, których gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Na dzień 1 stycznia  
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2022 r. długość dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu wynosi 268,411 km, w tym 225,689 km  

o nawierzchni twardej. 40,77 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Biała, w tym  

38,71 % o nawierzchni bitumicznej; 13,65 % biegnie przez Gminę Lubrza, w tym 14,66 %  

o nawierzchni bitumicznej; 19,70 % biegnie przez Gminę Prudnik, w tym 22,09 % o nawierzchni 

bitumicznej; 25,89 % biegnie przez Gminę Głogówek, w tym 24,54 % o nawierzchni bitumicznej. Po 

rocznym przeglądzie stanu technicznego dróg powiatowych na 55 dróg: 7 otrzymało ocenę dobrą,  

13 zadawalającą i 35 niezadawalającą. Po przeprowadzeniu przeglądów odcinków dróg oraz analizie 

danych stwierdzono, iż na większości dróg występują typowe, powtarzające się usterki tj. niezgodna  

z warunkami technicznymi szerokość jezdni; ograniczanie skrajni drogowej przez rosnącą roślinność 

w pasie drogowym; na większości odcinków dróg występują braki oraz słaba czytelność oznakowania 

pionowego; ubytki w nawierzchniach dróg zaobserwowano prawie na każdym odcinku drogi; ubytki 

w poboczach; korozja, nieprawidłowy montaż, zużycie materiału barier stalowych, żelbetonowych 

oraz w niewielkim zakresie barier energochłonnych. Zaleca się: przeprowadzenie oczyszczenia 

istniejących przepustów usytuowanych w rowach odwadniających, większość przepustów posiada 

zabrudzenia; przeprowadzenie remontów chodników w stanie niezadowalającym, ponadto zarządca 

dróg powinien rozważyć możliwość budowy nowych odcinków chodników. Większość miejscowości 

nie posiada istniejącej infrastruktury przewidzianej do ruchu pieszych. Drogi w stanie istniejącym 

praktycznie nie posiadają przygotowanych oraz ujednoliconych zjazdów do posesji prywatnych, co nie 

dotyczy odcinków w stanie dobrym, po remoncie oraz przebudowie. Do czasu budowy nowych 

ujednoliconych zjazdów na odcinkach dróg zaleca się uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie 

nierówności w istniejących zjazdach. W związku z rozwojem transportu kołowego istniejąca 

infrastruktura drogowa nie jest w stanie spełnić stawianych jej wymagań. Niezbędne jest ciągłe 

inwestowanie w drogi w celu doprowadzenia ich do właściwych parametrów technicznych. Zarządca 

dróg powinien na bieżąco wykonywać prace remontowe w miarę możliwości finansowych oraz 

zapotrzebowania doprowadzać do przebudowy starych istniejących dróg tak, aby dostosować 

parametry techniczne do przepisów obecnie obowiązujących w Polsce. W ciągu dróg powiatowych 

znajduje się 45 obiektów mostowych. W 2022 r. zlecono przeglądy obiektów mostowych:  

38 przeglądów podstawowych i 7 przeglądów szczegółowych. Pilnej interwencji wymaga most  

w miejscowości Trzebina. Na dany obiekt mostowy w chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja 

projektowa, która pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na wykonanie nowego obiektu. Inwestycje 

realizowane w pasie drogowym dróg powiatowych realizowane w 2022 r.: ,,Przebudowa i rozbudowa 

drogi powiatowe nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek  

976 m – Etap I”; ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – Śmicz 

na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m.”; ,,Rozbudowa  

i przebudowa obiektu mostowego o JNI 01011347 w ciągu drogi powiatowej DP 1615 O relacji 

Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa w miejscowości Trzebina”; ,,Modernizacja kluczowych 

dróg powiatowych” w ramach rządowego programu Polski Ład.  
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Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy w tym roku będą jeszcze wykonywane jakieś remonty. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że jeszcze będą robione remonty w Gminie Głogówek. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że na ul. Skowrońskiego pojawił się sprzęt do wylewania 

asfaltu. Zapytał, czy będzie coś robione na tym terenie. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że raczej nie jest to inwestycja Powiatu, bo nic mu o tym nie 

wiadomo. 

Posiedzenie Komisji opuścili Pan Ryszard Kwiatkowski oraz Pani Alicja Zawiślak.  

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

Pan Józef Meleszko – powiedział, że koło szkoły w Lubrzy jest duży ubytek w nawierzchni  

i należałoby go do 1 września br. zrobić. Zwrócił uwagę na znak kierującym na objazd, o którym była 

mowa na ostatniej Komisji i powinien zostać zdjęty, ponieważ wprowadza w błąd. 

Pan Janusz Siano – poinformował, że Naczelnik przekazał informację, że znak zostanie zdjęty.  

 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie informację dotycząca realizacji zadań 

Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych, którą przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

 Posiedzenie Komisji opuścił Starosta Prudnicki. W posiedzeniu bierze udział 9 członków 

Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum. 

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

Pani Joanna Korzeniowska – poinformowała, że Radny Dariusz Kolbek uzupełnił wnioski  

o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego dla Brata Eugeniusza Kreta oraz Proboszcza 

Parafii Św. Bartłomieja w Głogówku Ryszarda Kindera.  

 W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek  

o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego dla Brata Eugeniusza Kreta. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany 9 głosami ,,za”. 

 Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o nadanie Odznaki 

Honorowej Powiatu Prudnickiego dla Proboszcza Parafii Św. Bartłomieja w Głogówku Ryszarda 

Kindera, który zaopiniowano pozytywnie 9 głosami ,,za”. 

 Komisja Edukacji (…) wystąpiła o nadanie Odznak Honorowych Powiatu Prudnickiego. 

 Na posiedzenie Komisji przybył Starosta Prudnicki. W posiedzeniu bierze udział 10 członków 

Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 
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Pan Dariusz Kolbek – poinformował, że otrzymał zaproszenie na dożynki gminno-powiatowe wraz  

z pismem o ich wsparcie finansowe, uważa, iż jest to nietaktowne.   

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że również jest zażenowany pismem, które Sołtys przesłał do 

Radnych. Rozmawiał z Panem Sołtysem, który przepraszał za pismo. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest ktoś zainteresowany kupnem budynku po byłym Domu 

Dziecka w Głogówku. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że dochodzą go słuchy, iż ktoś się nim interesuje, ale na tą chwilę 

to nic konkretnego. 

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że była wizja lokalna, więc wiedzą, że jakieś zainteresowanie jest. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy jest to osoba z Głogówka, czy spoza. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że z Głogówka. 

Pan Dariusz Kolbek – miał nadzieję, że na sesję sierpniową zostanie zaproszony Prezes PCM  

i przedstawi Plan Naprawczy. Zapytał, w jakiej sprawie Pan Prezes pojechał do Warszawy na 

spotkanie. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że była to duża konferencja, współorganizowana przez Związek 

Powiatów Polskich. Powiat również otrzymał zaproszenie, ale była to daleka i kosztowna podróż, więc 

postanowili, iż wystarczająco, jeżeli delegacją z Powiatu będzie Pan Prezes i Pani Prokurent.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy wśród poruszanych tematów, był temat służby zdrowia. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że jedynym tematem była sytuacja finansowa służby zdrowia 

wobec decyzji związanych z podniesieniem uposażeń kadry medycznej. Jak słychać powszechnie, 

poziom zwiększenia przychodów szpitali, pokrywa ok. 60 % kosztów podwyżki, w przypadku 

naszego szpitala wygeneruje dodatkowo stratę na poziomie 1 800 000 zł., w przyszłym roku, a w tym 

roku połowę z tej kwoty. Nie wszyscy są w podwyżce uwzględnieni, a na pewno również będą chcieli 

ją dostać. Jest to kolejny duży problem finansowy, ponieważ należy pamiętać, że cały czas rosną 

koszty energii, koszty leków oraz mediów.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile wynosi strata za ubiegły rok. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że 2 mln. 300 tys. zł., natomiast pozostaje jeszcze kwestia 

rozliczeń z lekarzami i trudno powiedzieć jak to się zakończy.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy Zarząd złożył zawiadomienie do Prokuratury. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że jest już gotowe. 
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Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że czekają jeszcze na dokumenty uzupełniające, o które Zarząd 

wystąpił do PCM. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy przewiduje się jakieś zmiany w PCM, jeżeli chodzi o stanowiska. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nic mu nie wiadomo na temat zmian 

kadrowych. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy uchwała dot. linii kolejowej została przesłana do wszystkich 

adresatów. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak. 

Pan Dariusz Kolbek – powiedział, że zwróciła się do niego grupa młodzieży Prudnika, że chcieliby, 

aby zbudowano ścieżki do uprawniania kolarstwa grawitacyjnego. Zastanawia się, czy nie można  

by było pozyskać środków w ramach Euroregionu. Poinformował, że złoży wniosek w tej sprawie. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że Plan Naprawczy zostanie przedstawiony Zarządowi 

Powiatu w przyszłym tygodniu i po zaopiniowaniu przez Zarząd, zostanie on przedstawiony Radnym. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

…………………………. ……………………………… 
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