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Protokół Nr 44/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Nieruchomościami 

z dnia 24 października 2022 r. 

 

Obecność członków Komisji według list obecności, która stanowi załącznik do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska,  

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

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

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

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. 

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. 

 

Komisja w głosowaniu jawnym ,,jednogłośnie” przyjęła porządek posiedzenia bez uwag. 

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia Komisji. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzył i prowadził – Pan Kazimierz Bodaszewski, Przewodniczący Komisji, 

który powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu.  

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski stwierdził, że w posiedzeniu bierze 

udział 6 Członków Komisji, co oznacza że jest wymagane quorum. 
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poinformował, że do rozpoczęcia 

posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. W wyniku 

głosowania, protokół Nr 43/2022 z dnia 26 września 2022 r., przyjęty został 6 głosami ,,za”. 

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

1. 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. 

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 w celu pełnego wykorzystania limitu środków na zadania 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2022 zasadnym jest zwiększenie środków na 

rehabilitację społeczną w zakresie: uczestnictwa osób dorosłych w turnusach rehabilitacyjnych  

o kwotę 52 427,00 zł.; dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne oraz środki pomocnicze o kwotę 43 000,00 zł., w tym dla dorosłych 40 000,00 zł., dla 

dzieci 3 000,00 zł. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy lekarz z Komisji orzekającej o niepełnosprawności, może 

pojechać do domu osoby niepełnosprawnej, w celu potwierdzenia stopnia niepełnosprawności. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że nie mieli takiej sytuacji. Na okres pandemii, Zespoły  

ds. orzekania o niepełnosprawności były zdalne. Osoba niepełnosprawna składa wniosek, do którego 

dołącza historię choroby i wszystkie dokumenty z leczenia, a oprócz tego zaświadczenie lekarzy 

prowadzących daną osobę, o stanie jej zdrowia i na tej podstawie Zespół wydaje orzeczenie. Od 

października br., w związku z tym że okres pandemii się zakończył, osoby niepełnosprawne stawiają 

się osobiście, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli jednak są to osoby leżące i nie ma możliwości, aby 

stawiły się osobiście na posiedzenie Zespołu, to jest możliwość wydania orzeczenia zaocznie, bez 

obecności osoby niepełnosprawnej na podstawie przedłożonych opinii lekarskich i zaświadczeń  

o poziomie sprawności. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, o ile zwiększono środki na ten rok. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że zwiększono na turnusy rehabilitacyjne o kwotę 52 427,00 zł. 

oraz na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny o kwotę 43 000,00 zł. 
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Pan Józef Meleszko – zapytał, czy kwota 3 000 zł., na sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci wystarczy. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że bardzo dużo wniosków dzieci zostało już zrealizowanych, 

więc teraz nakłaniają osoby, które na początku roku złożyły wniosek, a nie dostały dofinansowania, 

żeby włożyły go ponownie, aby wykorzystać środki. 

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 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” 6 głosami ,,za”.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 

2022. 

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

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

otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem  

2.668.053,20 zł. Zwiększono plan dochodów majątkowych: o kwotę 186.624,20 zł. w Rozdziale 

85395 (dofinansowanie w projekcie UE „Dostępny samorząd-grant”). Zwiększono plan dochodów 

bieżących: o kwotę 2.025.536 zł. w Rozdziale 75622 (wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych); o kwotę 56.865 zł. w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na 

uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 8.400 zł. w Rozdziale 80115 (wpływy z różnych dochodów); 

o kwotę 7.194 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z usług, odsetek zwrotów oraz różnych dochodów-

ORiOP Racławice Śląskie); o kwotę 10.000 zł. w Rozdziale 85218 (wpływy z odsetek i różnych 

dochodów); o kwotę 4.000 zł. w Rozdziale 85220 (wpływy z usług); o kwotę 378,20 zł. w Rozdziale 

85395 (wpływy z różnych dochodów-środki Funduszu Pomocy dla osób niepełnosprawnych); o kwotę 

47.855,80 zł. w Rozdziale 85395 (dofinansowanie w projekcie UE „Dostępny samorząd-grant”); 

o kwotę 257.200 zł. w Rozdziale 85508 (wpływy z różnych dochodów, wpłat gmin i powiatów-

rodziny zastępcze). Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 331.519 zł., w tym: o kwotę 

181.100 zł. w Rozdziale 85510 (wpłaty z gmin i powiatów- placówki opiekuńczo-wychowawcze); 

o kwotę 150.419 zł. w Rozdziale 92195 (dot. projektów ze środków UE). Zwiększa się budżet po 

stronie wydatków o kwotę ogółem 2.556.478,20 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych 

dokonano zwiększenia: w Rozdziale 85111 o kwotę 70.000 zł. (odsetki od wykupu akcji Optima); 

w Rozdziale 85395 - kwota 280.000 zł. (projekt ze środków UE-„Dostępny samorząd-grant”). 

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

w tym dla placówek oświatowych: na wydatki bieżące w Rozdziale 71012 - kwota 39.455 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 177.700 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75702 - 

kwota 64.200 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80102 - kwota 309.000 zł.; na wydatki bieżące 
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w Rozdziale 80105 - kwota 121.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - kwota  

404.865,78 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 119.108,59 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80120- kwota 406.466,84 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80148- kwota 12.000 zł.; 

na wydatki bieżące w Rozdziale 80195- kwota 164.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85202- 

kwota 71.194 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85218- kwota 70.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85220 - kwota 4.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85395- kwota 72.178,20 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 100.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85406 - 

kwota 3.023,79 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85508 - kwota 50.600 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 92195 - kwota 17.686 zł. Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia 

o kwotę ogółem 219.944 zł.: (przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach 

oraz przeniesienie realizacji na następny rok): w Rozdziale 75095 o kwotę 10.000 zł.; w Rozdziale 

85195 o kwotę 2.000 zł.; w Rozdziale 85510 o kwotę 34.500 zł.; w Rozdziale 92195 o kwotę  

165.444 zł. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy Powiat dostał jakieś dodatkowe środki od Rządu. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że Powiat dostał pierwszą transzę w kwocie 2.025.536 zł. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że Powiat miał otrzymać ponad 5 mln. zł. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że ponad 6 mln. zł., ale na razie wprowadzają te środki, które 

otrzymali. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy jest możliwość, aby dołożyć jakieś środki do dróg. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie, ponieważ brakuje środków na szkoły. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, czy wiadomo już, ile w br. Powiat dołoży do oświaty. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że bardzo dużo. W zeszłym roku, biorąc pod uwagę 

wszystkie wydatki i projekty, Powiat dołożył ponad 10 mln. zł., czyli jak wynika z informacji RIO, 

najwięcej w całym województwie. Subwencja pokryła tylko 64 % wydatków.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022, który przyjęto ,,jednogłośnie”  

6 głosami ,,za”. 

 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji 

projektu pn. „Dostępny samorząd - grant" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2022. 

 Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd - grant" 
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w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022. Poinformowała,  

że wniosek Powiatu Prudnickiego uzyskał 31 punktów na 34 możliwe i uplasował się w czołówce 

pozytywnie ocenionych wniosków. W ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępności w obiektach 

Powiatu Prudnickiego” zostały objęte dwa obiekty: Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna. Częściowej refundacji podlegać będzie zakup i montaż windy 

zewnętrznej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zakup krzeseł ewakuacyjnych, planów 

tyflograficzych, pętli indukcyjnych, ramek do podpisu, a także usługi doradcze w zakresie 

dostępności. Całkowita wartość projektu wynosi 351 800,00 zł., dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wynosi 234 480,00 zł. wydatków kwalifikowalnych, wkład własny Powiatu 

117 320,00 zł.  

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd - grant" 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022, który przyjęto 

,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

 4. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę̨ 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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniający uchwałę̨ 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 zakres wprowadzonych zmian 

obejmuje zmniejszenie finansowania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

z kwoty 41 000,00 zł., do kwoty 33 000,00 zł. Całkowite ograniczenie finansowania następuje 

natomiast w obszarach, w których nie zostały złożone oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert tj.: 

ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej – 0,00 zł.; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży – 0,00 zł.; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 0,00 zł. 

Poinformowała, że na sesji zostanie wprowadzona autokorekta przedmiotowego projektu uchwały, 

ponieważ pracownik merytoryczny błędnie określił środki w ramach pomocy społecznej.  

Pan Józef Meleszko – dziwi go fakt, iż w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na 

rzecz dzieci i młodzieży nikt nie złożył wniosku.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że nie każdy chce brać te ,,parę groszy”, żeby później pół 

roku się z tego rozliczać. 
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Pan Józef Meleszko – zapytał, kto mógłby złożyć wniosek w ramach działalności na rzecz dzieci  

i młodzieży.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – odpowiedziała, że np. Kluby sportowe, harcerze itd. 

Pan Józef Meleszko – wydaje mu się, że to, iż ludzie nie wystąpili po środki wynika z ich 

nieświadomości o tym, że jest możliwość, aby się o nie ubiegać.  

Pani Agnieszka Zagórska – należy pamiętać, że środki nie mogą zostać wydatkowane na działalność 

statutową. 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę̨  

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” 6 głosami ,,za”. 

 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu 

Prudnickiego Ks. Ryszardowi Kinderze. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego Ks. Ryszardowi Kinderze. 

Poinformowała, że Uchwałą Nr 6/2022 Komisji Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego z dnia  

22 września 2022 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej o nadanie odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego za 

całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Powiatu Prudnickiego.  

Ks. Ryszard Kinder urodzony 26 kwietnia 1966 r., pochodzi z parafii Chrystusa Króla w Bazanach, od 

września 2012 roku wicedziekan Dekanatu Głogówek. Przyczynił się do odrestaurowania Kościoła 

Parafialnego pw. Św. Bartłomiejsa w Głogówku, Kościoła Św. Krzyża na głogóweckim cmentarzu, 

Kościółka Maryjnego na Glinianej Górce i kościoła Św. Mikołaja. Dzięki jego staraniom wykonano 

odwodnienie i obejście przy kolegiacie oraz wykonano dróżki na cmentarzu. Był współinicjatorem 

utworzenia Domu Dziennego Senior - WIGOR w Głogówku. Jest członkiem zarządu Fundacji 

Glogovia w ramach której odnowiono wiele zabytków sakralnych parafii. Wraz z Radą Parafialną 

organizuje wiele przedsięwzięć artystycznych, m.in. koncerty muzyczne i występy chórów. 

Odremontował ,,Dom Kmicica" przeznaczony dla spotkań duszpasterskich dzieci i młodzieży. 

Aktywnie włącza się w realizację różnych projektów duszpasterskich i muzycznych dla dzieci  

i młodzieży z parafii. Jego inicjatywy i zaangażowanie jest bardzo pozytywnie postrzegane przez 

społeczność Głogówka i okolic. W 2013 r. otrzymał w imieniu parafii wyróżnienie MKiDN  

w kategorii zabytek zadbany, za remont kościoła na cmentarzu oraz Złotą Odznakę za ratowanie 

zabytków. Aktywnie pozyskuje środki UE na zachowanie dziedzictwa kulturalnego i ochronę 

zabytków m.in. ,,Remont konserwatorski wieży Kościoła Parafialnego pw. Świętego Bartłomieja 
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Apostoła oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych w Głogówku". Wprowadził internet 

jako narzędzie ewangelizacji. Pasją ks. Ryszarda Kindera są pielgrzymki, od lat  chodzi z parafianami 

pieszo na Jasną Górę. Organizuje pielgrzymki do miejsc świętych. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, gdzie i kiedy zostaną wręczone odznaki. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że na sesji listopadowej. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, kto wystąpił z inicjatywą o przyznanie odznaki. 

Pan Dragomir Rudy – odpowiedział, że Radny Kolbek. 

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że wnioskodawcą jest Komisja Edukacji (…). 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki 

Honorowej Powiatu Prudnickiego Ks. Ryszardowi Kinderze, który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami 

,,za”. 

 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu 

Prudnickiego Bratu Eugeniuszowi Kretowi. 

 Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego Bratu Eugeniuszowi Kretowi. 

Poinformowała, że Uchwałą Nr 7/2022 Komisji Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego z dnia 

22 września 2022 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej o nadanie odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego za 

całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Powiatu Prudnickiego. Brat 

Eugeniusz Kret urodzony 5 stycznia 1955 r., w latach 2018-2022 był Przeorem Konwentu Ojców 

Bonifratrów w Prudniku. Inicjował i organizował działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

seniorów oraz osób potrzebujących pomocy i wsparcia na terenie gminy Prudnik i całego Powiatu 

Prudnickiego. Z jego inicjatywy Konwent udostępnił pomieszczenia dla seniorów na spotkania, 

w których uczestniczyli Ojcowie udzielając seniorom i osobom niepełnosprawnym duchowego 

i moralnego wsparcia. Brat Eugeniusz Kret jako Przeor Konwentu Ojców Bonifratrów organizował 

prace i prowadził całodobowy Dom Seniora - Dom św. Jana Bożego, w którym przyjmowane są na 

pobyt stały osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami z całej Polski. Stworzył znakomitą 

atmosferę pracy dla pracowników i zachęcił do współpracy z Konwentem wiele instytucji z całego 

powiatu i województwa. Inicjował imprezy kulturalne i spotkania w tym m.in. ,,Festiwal Radości - 

przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych", który na stałe wpisał się do kalendarza 

wydarzeń kulturalnych Powiatu Prudnickiego. W swoich działaniach wykazał się zaangażowaniem, 

fachowością, doświadczeniem i ogromną wrażliwością. Dzięki jego inicjatywie i konsekwentnym 

staraniom w 2021 r. przy Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku powstał od lat oczekiwany 
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i niezwykle potrzebny warsztat terapii zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych, który jest aktualnie 

największym warsztatem terapii zajęciowej w województwie opolskim. Utworzenie warsztatu terapii 

zajęciowej odbyło się dzięki współudziałowi własnych środków finansowych Konwentu. Na uwagę 

zasługuje fakt, że dotychczas Powiat Prudnicki był jedynym powiatem w województwie opolskim, 

w którym nie funkcjonował warsztat terapii zajęciowej, zatem osoby z niepełnosprawnością nie miały 

możliwości korzystania z rehabilitacji społecznej i przygotowania do konkurowania na rynku pracy. 

Popularyzowanie tematyki integracji osób z niepełnosprawnością i stwarzanie warunków do 

zaspakajania ich potrzeb, a także troska o drugiego człowieka w okresie izolacji spowodowanej 

pandemią i pomoc uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Prudnika w związku z działaniami 

wojennymi zostało docenione przez Kapitułę Konkursu ,,Lodołamacze 2022" Regionu dolnośląskiego, 

lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego, która we wrześniu br. przyznała Konwentowi Ojców 

Bonifratrów tytuł Super Lodołamacz 2022 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie 

aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Brat Eugeniusz Kret wielokrotnie 

pokazał, że w działalności Konwentu Ojców Bonifratrów w Prudniku najważniejsi są ludzie, a osoby 

z niepełnosprawnością są w Konwencie traktowane z szacunkiem. 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki 

Honorowej Powiatu Prudnickiego Bratu Eugeniuszowi Kretowi, który przyjęto ,,jednogłośnie”  

6 głosami ,,za”. 

 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych za poprzedni 

rok szkolny. 

 8. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do 

roku szkolnego 2022/2023. 

Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty (…) przedstawił informację  

o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Prudnicki. Poinformował, że informacja została przygotowana w związku  

z art.11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o dane z Systemu 

Informacji Oświatowej. Przedmiotowa informacja uwzględnia m.in. wyniki: różnego rodzaju 

sprawdzianów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty. Do 

samorządu Powiatu, jako organu prowadzącego szkoły należy w szczególności zapewnienie 

warunków działania szkoły lub placówki, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki, wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi 

administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i organizacyjnej, wyposażenie szkól i placówek 
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w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz sprawowanie nadzoru nad 

działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Rok szkolny 

2021/2022 to kolejny trudny rok i wyzwanie dla władz Powiatu, aby zapewnić właściwe 

funkcjonowanie prudnickiej oświaty. To rok zmagań nie tylko z trudnościami finansowymi, ale przede 

wszystkim z pandemią. Systematycznie podejmowane były działania mające na celu zapewnienie 

młodzieży jak najlepszych i bezpiecznych warunków kształcenia m.in. po przez realizację prac 

remontowych i modernizację oraz doposażenie placówek oświatowych ze środków własnych oraz 

programów rządowych i unijnych. W związku z epidemią Covid-19 szkoły i placówki zmagały się  

z dodatkowymi problemami, polegającymi na zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i pracy, 

przeprowadzeniu egzaminów maturalnych i zawodowych w reżimie sanitarnym zgodnie  

z wytycznymi MEN i SANEPID oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu nauczania w ramach 

nauki zdalnej. Organ prowadzący czynnie wspierał Dyrektorów w podejmowaniu właściwych  

i szybkich decyzji. Koncepcja reorganizacji sieci szkół przyjęta przez Zarząd Powiatu w Prudniku  

w 2018 r., została sfinalizowana w 2022 r. Dokładnie przedstawił analizę kosztów funkcjonowania 

szkół w Powiecie Prudnickim. Analiza dochodów i wydatków na oświatę dokonana przez RIO 

pokazuje, iż subwencja oświatowa wraz z dochodami w dziale 801 i 854 do wydatków na oświatę  

w poszczególnych latach wyglądała następująco: 2019 – 80,4 %; 2020 – 77,4 %; 2021 – 66,8 %. Dane 

te pokazują systematyczne przerzucanie kosztów funkcjonowania oświaty na samorządy. Różnica 

między wydatkami ogółem na oświatę a subwencją oświatową i dochodami w dziale 801 i 854 

kształtuje się następująco: 2019 – 4 191 000,00 zł.; 2020 – 5 543 000,00 zł.; 2021 – 10 265 000,00 zł. 

(kwoty zawierają wydatki inwestycyjne na oświatę). Powiat Prudnicki jest drugim w województwie 

opolskim powiatem, po powiecie opolskim, pod względem wielkości środków przeznaczanych na 

oświatę. Ukazuje to ogrom pracy Zarządu Powiatu w celu poprawy bazy dydaktycznej szkół  

i placówek oświatowych. Nadal istnieje konieczność wsparcia szkół w zakresie profilaktyki zdrowia 

psychicznego uczniów i nauczycieli, opracowanie harmonogramu zajęć terapeutycznych, a co za tym 

idzie szkolenie specjalistów w pracy z dzieckiem w kryzysie 

Następnie Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty (…) przedstawił 

informację w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku 

szkolnego 2022/2023. W informacji m. in. znalazły się wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych  

w roku szkolnym 2022/2023: utworzonych zostało 20 oddziałów klas pierwszych, w których jest  

559 uczniów; 6 oddziałów w LO nr 1 w Prudniku, 7 oddziałów Technikum, 6 oddziały szkoły 

branżowej i 1 oddział szkoły specjalnej. W roku szkolnym 2022/2023 do Liceum Ogólnokształcącego 

dla dorosłych w Zespole Szkół w Głogówku przyjęto 27 słuchaczy, ponadto w ZSR w Prudniku 

utworzono 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 53 słuchaczy. Liczba uczniów w poszczególnych 

szkołach w porównaniu do roku poprzedniego: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 103 
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uczniów, zmalała o 1 ucznia, w ZSO nr 1 411 uczniów, wzrosła o 54 uczniów, w CKZiU 360 uczniów, 

zmalała o 1 ucznia, w ZSR 553 uczniów, wzrosła o 93 uczniów, w ZS w Głogówku 250 uczniów, 

zmalała o 21 uczniów, łącznie do szkół zostało przyjętych o 123 uczniów więcej, niż w roku ubiegłym, 

w sumie w szkołach jest 1677 uczniów, plus 13 głęboko upośledzonych. W ostatnim okresie duży 

wpływ na koszty funkcjonowania oświaty i problemy finansowe ma ilość wydanych orzeczeń  

o indywidualnym nauczaniu i zajęciach rewalidacyjnych.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, ile jest wychowanków w bursie międzyszkolnej. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że 30, w tym 28 Ukraińców.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o opłaty. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że w bursie na każdego wychowanka jest naliczana 

subwencja, z której pokrywane są koszty funkcjonowania bursy, plus dodatkowo każdemu 

wychowankowi naliczane jest czesne w kwocie 100 zł., które sami pokrywają.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał o wyżywienie. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że jest catering.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, ilu jest uczniów zainteresowanych kierunkiem pszczelarstwa. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że w czasie naboru było dwóch chętnych, więc nie otwarto 

klasy o takim kierunku. Za rok ponownie będzie podejmowana próba otwarcia takiego oddziału, ze 

względu na przygotowane zaplecze. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, od czego zależała ilość zatrudnionych dodatkowo specjalistów. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że Dyrektor robił rozeznanie zwracając się do rodziców, czy są 

zainteresowani dodatkowymi zajęciami wspomagającymi. Po przeprowadzeniu ankiety, Dyrektor 

zgłaszał jakie jest zapotrzebowanie, był składany wniosek i jest on w tej chwili realizowany.  

Pan Józef Meleszko – w jego opinii, lepiej byłoby, aby w ramach tych ponad 700 godzin specjalisty -

psychologa, był np. na kilka godzin zatrudniony stomatolog, tak jak było kiedyś. 

Pan Ryszard Matuszak – zwrócił uwagę, że nie są to godziny realizowane w jednym miesiącu, tylko  

w rozłożeniu na kilka miesięcy. W szkołach jest znaczna grupa uczniów, która potrzebuje tej pomocy  

i wsparcia, choćby dlatego, że są zagubieni po okresie zdalnego nauczania i naprawdę mają problemy 

różnego rodzaju.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy są braki kadrowe. 
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Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że w tej chwili nie ma braków kadrowych, ale jest inny 

problem, taki, że nauczyciele mają za dużo godzin. Problem powinien rozwiązać się w przyszłym 

roku, ponieważ będzie mniejszy nabór. Przedstawił wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów 

zawodowych. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy w ZSR w Prudniku uczniowie mają możliwość uzyskania 

uprawnień na ciągnik. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że są klasy związane z rolnictwem, które mają możliwość 

zdobyć uprawnienia na prowadzenie ciągnika oraz samochodu osobowego. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę na zdawalność egzaminów maturalnych w LO nr 1, która wynosi 

100 %, w odróżnieniu od pozostałych szkół. Należy brać pod uwagę to, co wpływa na taki wynik, 

czyli zdolności uczniów, którzy przyjmowani są tam pod warunkiem osiągnięcia określonej liczby 

punktów. 

Pan Ryszard Matuszak – przyznał rację. Przypomniał, że na jednym z posiedzeń były podzielone 

zdania na temat progów punktowych. Niestety nagminnie występują sytuacje, że dyrektorzy zwracają 

się o przydzielenie zajęć wyrównawczych dla uczniów, ponieważ nie radzą sobie np. z matematyką, 

często przez to, iż został przyjęty do szkoły, gdzie nie było progów punktowych.  

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie informację  

o realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych za poprzedni rok szkolny, którą 

przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie informację w sprawie organizacji  

i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023, którą przyjęto 

,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

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

Na posiedzeniu nie poruszono spraw różnych, wolnych wniosków i zapytań. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.  

 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz 

Bodaszewski podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i tym samym zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

  Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Agnieszka Zagórska Kazimierz Bodaszewski  


