
Protokół Nr 13/2019 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 27 grudnia 2019 r. 

 

Posiedzenie otworzył Pan Joachim Kosz Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, 
który powitał członków oraz zaproszone osoby uczestniczące w jej posiedzeniu. 

Wiceprzewodniczący stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji 
uczestniczy sześciu jej członków, co oznacza, że jest wymagane quorum.  

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 

Wiceprzewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia Komisji: 

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. 

Z powodu wcześniejszego zrealizowania 1 i 2 pkt. porządku przystąpiono do realizacji 
kolejnych jego punktów. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr 12/2019 z dnia 25.11.2019 r.,  
który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami „za”. 

Posiedzenie opuścił Radny Józef Janeczko, w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków 
Komisji, co oznacza, że jest wymagane „quorum”.  

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

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie                     
l m² pasa drogowego (druk 163)  

Pan Przemysław Kowalski, Naczelnik Wydziału Inżynierii przedstawił projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie l m² pasa drogowego. 
Poinformowała, że zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala 
dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłat za 
zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Ustalenie wysokości stawek opłat aktualnie obowiązujących 
nastąpiło Uchwałą Nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia 2017 r. 



Uchwała została przesłana do organu nadzoru tj. Wojewody Opolskiego. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia |13 lutego 2017 r. 
poz. 480. W dniu 25 października 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.  
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 
innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą zmianie uległy m.in. przepisy ustawy o drogach 
publicznych. W szczególności ustawa nadała nowe brzmienie przepisowi art. 40 ust. 8  
o drogach publicznych. Zmiana przepisu polega na zmniejszeniu wysokości pobieranych opłat 
dla urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej. Stawki opłaty w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden 
dzień zajmowania pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w pasie drogowym oraz 20,00 zł za 1 m2 stawki rocznej  
z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.  
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały Rady Powiatu, która 
dostosuje stawki za zajęcie pasa drogowego do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
zrówna stawkę za zajęcie pasa zieleni ze stawką za zajęcie pobocza. Jednocześnie ustalono 
nowe stawki roczne oraz stawki za jeden dzień zajmowania pasa drogowego dla pozostałych 
urządzeń oraz obiektów niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych maksymalne stawki 
w odniesieniu do §2, §5, §6 i §7 niniejszej uchwały wynoszą 10,00 zł za 1 m2 jednodniowego 
zajęcia pasa drogowego, a w odniesieniu do §4 projektu uchwały wynoszą 200,00 zł za 1m2 
stawki rocznej umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Podjęcie uchwały nie jest związane                        
z koniecznością ponoszenia wydatków przez budżet powiatu w związku z czym nie określono 
źródeł ich pokrycia. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za 
zasadne. 

Pan Radny Józef Meleszko zapytał Panią Skarbnik, czy uważa że słusznie obniżono stawki za 
zajęcie pasa drogowego? 
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jej zdaniem nie. 
 
Pan Radny Meleszko odpowiedział, że jego zdaniem stawki obniżono słusznie i z korzyścią dla 
mieszkańców. 
 
Pan Radny Bodaszewski zapytał o kwotę uzyskaną z wpływów za zajęcie pasa drogowego 
przez firmy? Zwrócił uwagę, że wielu inwestorów dokonuje robót na drogach bez uzyskania 
zgody. 
 
Pan Przemysław Kowalski przyznał mu rację, dodał, że z kwoty 1,50 zł/m2 obniżono stawkę 
na 0,20 zł/m2. 
 



Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie l m² pasa drogowego (druk 163), który przyjęto 
jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 165) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 165) 

Poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2023 przyjęto wzrost 
dochodów bieżących zgodnie z wytycznymi. W budżecie dochodów ujęto planowane kwoty 
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez 
Powiat, zgodnie z wielkościami wskazanymi w piśmie Wojewody Opolskiego. Dochody 
przewidziano z zachowaniem zasady ostrożności, a dochody dotyczące realizacji projektów ze 
środków europejskich wynikają z budżetów realizowanych projektów oraz planowanych do 
złożenia wniosków o płatność. W zakresie wydatków głównym składnikiem są wynagrodzenia 
i składki. W latach 2020 – 2023 zaplanowano wydatki dot. wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu uwzględniając zmiany w zakresie 
najniższego wynagrodzenia, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. 
Zaplanowano przychody z tytułu dochodów i pożyczek w kwocie 7.706.595,00 zł, w tym które 
dotyczą projektów ze środków europejskich w kwocie 4.230.827,00 zł. Zaplanowano również 
pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
231.209,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół 
Rolniczych w Prudniku. Przewiduje się spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 5.287.647 zł. 
W 2020 r. wystąpi deficyt w kwocie 2.418.948,00 zł. Do 2032 r. sporządzono prognozę kwoty 
długu, do którego planuje się spłatę kredytów i wykup obligacji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 165), 
który przyjęto 3 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się”. 

  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 
2020 (druk nr 164) 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że w uchwale która została 
przedstawiona zostały zawarte wszystkie materiały, które zostały omawiane. W sprawie 
uchwalenia budżetu uchwala się budżet, który się składa z dochody Powiatu Prudnickiego  
w łącznej wysokości 72.103.587 zł. Dochody bieżące budżetu to 57.133.000 zł, dochody 
majątkowe to 14.970.000 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej to 3.360.000 zł, dochody na postawie porozumień z organami administracji rządowej 



wynoszą 19.000 zł. Wydatki natomiast stanowią kwotę 74.522.535 zł. Z czego 54.521.000 zł 
stanowią wydatki bieżące, wydatki majątkowe to 20.071.000 zł, wydatki na zadania zlecone 
wynoszą 7.361.000, 19.00 zł są to wydatki na podstawie porozumień. Dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych wynoszą 231.250 zł, natomiast dla jednostek spoza sektora 
finansów publicznych wynoszą 361.520 zł.  

Pan Radny Meleszko zapytał jaki będzie deficyt? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dochody pozostają na tym samym poziomie, niestety powiat 
obciążany jest dodatkowymi wydatkami, na które nie otrzymuje wsparcia rządu. 

Pan Radny Józef Meleszko poprosił o przypomnienie kwoty deficytu. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynosi 22.000.000 zł na koniec 2019 roku. 

Pan Radny Józef Meleszko dopytał, czy informacja, która była przedstawiana ostatnio różni się 
kwotowo?  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie.  

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020. (druk nr 164), który został przyjęty 3 głosami „za” 
przy 2 głosami „wstrzymującymi”. 

 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 
Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk 
166) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Poinformowała, że w dniu 
27 września 2019 r. Rada Powiatu w Prudniku uchwałą Nr XV/142/2019 uchwaliła Program 
współpracy Powiatu w Prudniku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2020. W uchwalonym Programie jako jedno z zadań priorytetowych wskazano udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej w zakresie i na zasadach 
określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na zadanie to planowano przeznaczyć 65 626,32 zł. 
Wobec niewyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia wskazanego zadania, zgodnie  
z art. 11 ust. 12 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, dziekan okręgowej rady 



adwokackiej lub dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wskazuje odpowiednio 
adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie aktualizacji Programu współpracy poprzez 
usunięcie ww. zadania.  

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk 166), który został przyjęty „jednogłośnie”  
5 głosami „za”.  

 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020 (druk 167) 

Pani Janusz Piasecki, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi  
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020. Poinformowała, że zgodnie                           
z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu 
ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie w stosunku do pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Prudnickiego,                                      
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 powoływanej ustawy. Rada Powiatu, ustala 
wysokość tych opłat biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, oraz koszty 
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu zgodnie z przyjętym 
orzecznictwem nie uwzględniając kosztów obsługi. Wysokość kosztów, nie może być wyższa 
niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu ogłoszona w obwieszczeniach z dnia                            
1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat 
za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Realizację zadań 
związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich parkowaniem zostanie powierzone firmie 
zewnętrznej. Proponowane stawki za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym mają zrównoważyć koszty odholowania samochodu osobowego i ciężarowego jak 
i koszty przechowywania ponoszone przez podmiot wykonujący usługę. Zgodnie z art. 130a 
ust. 6 ustawy w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanej dyspozycji 
usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, ich wysokość nie może być wyższa niż 
maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu. Biorąc pod uwagę opinię podmiotów, 
wykonujących usługę usuwania pojazdów, proponuje się ustalić koszty odstąpienia od 
usunięcia na poziomie 75 % opłat za usunięcie pojazdu, uchwalanych przez Radę Powiatu  
w Prudniku w zaokrągleniu do pełnych złotych. Przeprowadzono konsultacje społeczne, żadna 
z organizacji uprawnionych do wnoszenia uwag, ich nie wniosła.  

Radny Józef Meleszko zapytał, o ile wzrosła kwota wysokości opłat? Dla przykładu podał 
samochód osobowy. 



Pani Janusz Piasecki poinformował, iż w przypadku samochodu osobowego do 3,5t kwota 
usunięcia wcześniej wynosiła maksymalnie 591,00 zł. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 
rok 2020 (druk 167), który został przyjęty „jednogłośnie” 5 głosami „za”.  

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. (druk 168) 

Pani Agnieszka Zagórska – Sekretarz Powiatu poinformowała, że w nowym rozkładzie godzin 
aptek brakuje apteki „Medicus”, która została zamknięta. Jeżeli apteka zacznie funkcjonować 
wprowadzi się zmianę do uchwały. Powiedziała, że jako samorząd nie mamy wpływu na 
właścicieli aptek jeśli chodzi o samowolne zamykanie lub przerwy na czas remontów. 
Właściciele aptek nie zgłaszają takich przedsięwzięć i pojawiają się dość duże problemy z tego 
względu, że informujemy mieszkańców o dyżurującej aptece, a okazuje się że apteka jest 
zamknięta. Największy problem pojawia się podczas weekendów, kiedy jest jedna apteka 
dyżurująca, a w przypadku jej zamknięcia na terenie powiatu nie dyżuruje żadna apteka                               
w weekend. 

Pan Radny Kwiatkowski zapytał czy dużo jest dyżurujących aptek w weekend? 

Pani Agnieszka Zagórska odpowiedziała, że jest jedna apteka dyżurująca podczas weekendów. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie 
rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. (druk 168), 
który został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw oraz wysokość  
i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Prudnicki (druk 169) 

Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godzin doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. Poinformował, że zgodnie  
z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, Rada Powiatu – jako organ prowadzący placówki 



oświatowe, określa corocznie dla nauczycieli regulamin określający: wysokość stawek 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość innych świadczeń 
związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela. Z kolei z art. 49 ust. 2 cyt. Ustawy wynika 
obowiązek ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 91d 
pkt 1 ustawy KN, wyłączną kompetencją do podjęcia uchwały w wyżej wymienionych 
sprawach odnośnie placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki, przysługuje 
Radzie Powiatu w Prudniku. Regulamin wynagrodzeń zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy KN 
uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Podniesienie o 0,5% 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli                                      
(z 5,5% do 6%) może rodzić skutki finansowe w kwocie do 39.600,00 zł. 

Radny Kazimierz Bodaszewski zapytał kto płaci przedstawicielom Związków?  

Pani Anna Wojtczak odpowiedziała, że przedstawiciel Związku „Solidarność” przebywa na 
emeryturze i nie pobiera wynagrodzenia, natomiast przedstawiciel Związku ZNP jest 
oddelegowany do pracy na pół etatu w związku z pracami związkowymi. 

Pan Józef Meleszko zapytał jaka jest wysokość kwoty, która odpisu? 

Pani Anna Wojtczak odpowiedziała, że odpis przysługuje na danego nauczyciela, więc każda 
szkoła dostaje inną kwotę, w zależności od ilości zatrudnionych nauczycieli. 

Pan Radny Józef Meleszko dopytał od czego uzależniony jest ten odpis? 

Pani Anna Wojtczak odpowiedziała, że wysokość odpisu uzależniona jest od wysokości płac 
nauczycieli. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ustalenia regulaminu 
określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Prudnicki (druk 169), który przyjęto jednogłośnie 5 głosami ,,za”. 

  

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027” 

Pani Urszula Skubańska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska przedstawiła projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023  
z perspektywą do roku 2027”. Poinformowała, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  



27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji 
polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. W związku 
z tym sporządzono projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023  
|z perspektywą do roku 2027”. Podstawowym celem programu ochrony środowiska jest 
realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej  
z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program ochrony 
środowiska określa cele i priorytety ekologiczne, w tym cele długoterminowe, rodzaje                                
i harmonogram działań proekologicznych, mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 
finansowe niezbędne do osiągnięcia celów. Program ochrony środowiska ma służyć realizacji 
założeń polityki ochrony środowiska w odniesieniu do kompetencji i możliwości działań 
proekologicznych samorządu powiatowego. Określa zadania własne powiatu oraz zadania 
monitorowane przez samorząd, za których realizację odpowiedzialne są inne instytucje. 
Program zawiera również diagnozę stanu środowiska oraz problemów ochrony środowiska na 
terenie powiatu prudnickiego. W postępowaniu przeprowadzono procedurę strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Opracowano „Prognozę oddziaływania na środowisko Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. 
Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                 
o ocenach oddziaływania na środowisko zapewniono możliwość udziału społeczeństwa                            
w opracowaniu programu. Projekt dokumentu wraz z prognozą został wyłożony do publicznego 
wglądu na okres 21 dni tj. w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2019 r. W trakcie konsultacji 
społecznych do projektu programu wraz z prognozą nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt 
programu wraz z prognozą, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
przedłożono właściwym organom do zaopiniowania. Pismem z dnia 7 listopada 2019 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz pismem z dnia  
|29 października 2019 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniowali 
pozytywnie projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie  
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska program ochrony 
środowiska dla powiatu podlega uchwaleniu przez radę powiatu. Projekt programu na 
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa tj. zarząd województwa. 
Pismem z dnia 7 października 2019 r. wystąpiono do Zarządu Województwa Opolskiego  
o zaopiniowanie projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 
roku 2027”. Mając na uwadze zapisy art. 77b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym zajęcie stanowiska zarządu województwa powinno nastąpić nie później niż  
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia projektu. Jeżeli ww. organ nie zajmie stanowiska  
w sprawie w określonym terminie rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu 
przedłożonym przez powiat. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy 



uznać za zasadne. Program przygotowywała firma zewnętrzna, którą reprezentuje Pan Jarosław 
Górniak. 
 
Pani Radny Ryszard Kwiatkowski wspomniał o ulicy gminnej (ul. Młyńska), podał ją jako 
przykład przekroczenia norm hałasu wg. swojej oceny z powodu wyłożenia ulicy kostką 
brukową. Powiedział, że nie przeprowadzono badań wykazujących przekroczenia.  

Pan Jarosław Górniak odpowiedział, że temat hałasu jest bardzo pojemny i jeśli chodzi  
o badania w ramach mapy akustycznej to są wytypowane na terenie całego województwa 
odcinki dróg, którymi się porusza min. 3000 000 pojazdów rocznie. W ramach tego określa się 
obszary przekroczenia hałasu dlatego nie na wszystkich obszarach dokonuje się takich badań. 
Wojewódzki Inspektor Środowiska przeprowadza badania na drogach wojewódzkich lub 
powiatowych lecz w ostatnich latach takich pomiarów nie wykonywano. Dodał,                                          
że w 2015 r. podniesiono dopuszczalne normy hałasu średnio o 5 decybeli. 
 
Pan Radny Kazimierz Bodaszewski powiedział, że program został opracowany lecz chciałby 
wiedzieć na podstawie jakich wytycznych opracowano ww. Plan oraz jakie to będą korzyści 
dla Powiatu? 
 
Pani Urszula Skubańska zaproponowała, że jeśli nie ma potrzeby omawiania każdego punktu 
Planu to należy się skupić na ostatnim jego punkcie dotyczącym harmonogramu 
zamieszczonego w ww. programie. 
 
Pan Radny Kazimierz Bodaszewski powiedział, że chciałby wiedzieć jakie są zagrożenia dla 
Powiatu Prudnickiego i jak można ich unikać lub minimalizować? 
 
Pani Urszula Skubańska odpowiedziała, że aby ustalić zagrożenia w pierwszej kolejności 
należy określić jaki jest stan środowiska na terenie powiatu i w jakim temacie należy podjąć 
działania oraz kto powinien się tym zająć. 
 
Pan Jarosław Górniak powiedział, że jest to kwestia powietrza atmosferycznego, jej jakości 
spowodowanej sezonem grzewczym i ilością pyłu w powietrzu, hałas głównie komunikacyjny, 
w których niejednokrotnie dochodzi do przekroczeń. Wojewódzki Inspektor Środowiska                            
z powodu występowania przekroczeń przygotowuje mapy numeryczne zanieczyszczeń dla 
całego województwa. Na terenie powiatu dochodzi do przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 
na terenie każdej gminy oraz powiatu. 

Pan Radny Kazimierz Bodaszewski zapytał dlaczego dochodzi do przekroczeń? 

Pan Jarosław Górniak poinformował, że wynika to z zanieczyszczenia powietrza spowodowane 
paleniem w piecach paliwami niskiej jakości. 

Pan Radny Kazimierz Bodaszewski podsumował, że ludzi nie stać na wymianę pieców na 
nowocześniejsze jeśli dopłata do wymiany nowego pieca wynosi 2000 zł. Zarzucił, że jest 



tworzony program, który tak naprawdę nic nie wnosi i nie ma wpływu chociażby na jakość 
powietrza w powiecie. 

Pani Urszula Skubańska odpowiedziała, że opracowanie Programu ochrony środowiska dla 
Powiatu Prudnickiego spowodowane jest narzuceniem obowiązku przez ustawodawcę. 

Pan Jarosław Górniak dodał, że jest to program strategiczny wskazuje zagrożenia i powinien 
pokazywać w jaki sposób powinno się działać, aby zagrożenia z niego wynikające 
minimalizować. Program został opracowany, aby wskazać pewne cele i kierunki dążenia do 
poprawy stanu środowiska, lecz nie określa np. z jakich środków samorządy mają te zadania 
realizować. 

Pani Urszula Skubańska zaproponowała, aby przejść do ostatniego punktu planu jakim są cele 
i kierunki, ponieważ w tym punkcie zawarto zadania jakie powiat i gminy będą realizować. 
Zaznaczyła, że wpisano tam zadania, które uznano za możliwe do zrealizowania. 

Pan Jarosław Górniak dodał, że oprócz celów i zadań umieszczono w planie tzw. plan 
operacyjny, w którym umieszczono zadania które są realizowane na terenie powiatu  
w podziale na tzw. zadania własne czyli zadania, które będzie realizował powiat i zadania 
monitorowane czyli te, które będą realizowane przez inne jednostki (gminy, nadleśnictwa, 
zakłady). Dodał, że na etapie przygotowywania harmonogramu zwrócili się do największych 
firm na terenie powiatu z pytaniem w ramach jakich kwot będą realizowali w swoich 
przedsiębiorstwach w ciągu najbliższych 4 lat. Powiedział, że na 13 zapytań odpowiedziały                 
3 firmy. Wytyczne Ministra Środowiska oraz Zarządu Województwa, który opiniuje ww. plan 
nie dopuszcza możliwości wpisania zadania inwestycyjnego, który na poszczególne lata nie ma 
wskazanych kwot lub informacji o pozyskanych środkach. Dlatego też taki dokument nie 
uzyska pozytywnej opinii. 

Wiceprzewodniczący powiedział, że wszystkie informacje zawarte są w przedstawionym 
dokumencie i zachęca do zapoznania się. Dodał, że intencją tej prelekcji było to, aby zapoznać 
członków Komisji z ideą i zasadami tworzenia tego dokumentu. Zapytał zgromadzonych                         
o pytania związane z przedstawionym programem. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 
roku 2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla 
Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 (druk 170),  
który przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.  

  

9.Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. 
Technika bez granic w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A (druk 
171). 



Pani Agnieszka Zagórska – Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego 
do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A. Poinformowała,  
że uchwała zostaje podjęta dla stworzenia możliwości ogłoszenia wspólnego postępowania 
przetargowego na zakup technologii dla koncepcji Przemysłu 4.0 oraz szkolenia dla nauczycieli 
oraz uczniów w ramach projektu „Technika bez granic”. Postępowanie zostanie 
przeprowadzone przez Lidera Projektu - Střední průmyslová škola  
a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace. Taką możliwość daje Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, a konkretnie artykuł 39 tej dyrektywy, 
traktujący o zamówieniach publicznych, w których biorą udział instytucje zamawiające  
z różnych państw członkowskich. Polska ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych również dopuszcza taką możliwość. Za wspólnym ogłoszeniem przetargu  
i wyłonieniem jednego dostawcy technologii dla koncepcji Przemysłu 4.0 przemawia fakt, że 
sprzęt ten powinien być kompatybilny po stronie polskiej i czeskiej. Dla wprowadzenia 
wspólnego jednolitego programu nauczania nieodzowne jest zapewnienie jednakowych 
(tożsamych i kompatybilnych) technologii i jednolitego wyposażenia po obu stronach granicy, 
aby możliwa była dobra współpraca w ramach projektu. Projekt zakłada wspólne 
przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli na jednakowych technologiach  
i systemach oraz prowadzenie równoległego wspólnego programu nauczania po czeskiej  
i polskiej stronie. Z tego względu uczniowie oraz nauczyciele muszą korzystać z tożsamych 
systemów, aby móc transgranicznie współpracować. Ogłoszenie dwóch osobnych postępowań 
przetargowych po stronie polskiej oraz stronie czeskiej rodzi ryzyko wyłonienia dwóch różnych 
wykonawców oraz zakupu sprzętu od różnych dostawców, którzy dostarczą technologię lub 
sprzęt niekompatybilny względem siebie. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A (druk 171), który przyjęto jednogłośnie                              
5 głosami „za”.  

  

10.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu                                 
w Prudniku na I półrocze 2020 r. (druk 172). 

Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił plany pracy Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku  
na I półrocze 2020 r. (druk 172), który przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.  

 



11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na                                  
2020 r. (druk 173)  

Pani Agnieszka Zagórska powiedziała, że plan pracy zostanie uchwalony na Radzie Powiatu. 

 

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

Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

 

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za udział i zamknął jej posiedzenie. 

 

 

 

…………………………………       …………………………………. 

Protokołowała:      Wiceprzewodniczący Komisji 

Emilia Cimochowska - Paluszek    Joachim Kosz    

       


