Protokół Nr 14/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 grudnia 2019 r.
Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji
oraz zaproszone osoby uczestniczące w jej posiedzeniu.
Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji
uczestniczy czterech jej członków, co oznacza, że jest wymagane quorum.
- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Przewodniczący 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.

Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.

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.
Przewodnicząca Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół Nr 13/2019
z dnia 25.11.2019 r. który przyjęto ,,jednogłośnie”.
Ad. 4. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
Pani Bożena Wróblewska poprosiła o przedstawienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego
na 2020r.
Skarbnik Powiatu- Larysa Zamorska przedstawiła założenia budżetu na 2020r.
Budżet powiatu na 2020 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą ponad 72,1 mln. zł.,
natomiast po stronie wydatków 74,5 mln. zł. Deficyt budżetu wynosi 2,4 mln. zł., który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Planowany dług publiczny na
koniec 2020 r.- to kwota 23.873.586zł. Bardzo korzystnym faktem jest wymagana ustawą
o finansach publicznych, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, która

wynosi na 2020 r. ponad 2,7 mln. zł. Powiat przewiduje zaciągnięcie około 7,7 mln. zł. kredytu
(w tym: ok. 4,2 mln zł. dotyczy projektów ze środków europejskich), przy jednoczesnej spłacie
ok. 5,3 mln. kredytów i pożyczek. Główną pozycją dochodów powiatu nadal jest subwencja
ogólna z budżetu państwa – 28,2 mln. zł., która wykazała wzrost w kwocie ogółem w stosunku
do roku bieżącego (ok.4,3 mln. zł.). W części oświatowej subwencji nastąpił wzrost (o 2,7 mln.
zł.), lecz w 2020 roku spodziewana jest korekta i zmniejszenie jej o ok.320 tys. zł. Wydatki
bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (bez wydatków na realizacje projektów
ze środków UE) wynoszą w 2020 r. około 21,6 mln. zł., to jest o około 3 mln. zł. powyżej
kwoty subwencji (przy uwzględnieniu dochodów placówek oświatowych). Następną najwyższą
kwotą wydatków są wydatki na pomoc społeczną i wydatki na rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo-wychowawcze - ponad 15 mln. zł. przy dochodach w tym działach ok. 9,1 mln. zł.
Powiat zatem w 2020 r. z własnych dochodów finansuje pomoc społeczną oraz wspieranie
rodzin w kwocie ok 5,9 mln. zł.
Na uwagę zasługuje fakt zaplanowania ponad 20 mln. zł. wydatków majątkowych, w tym m.in:
- ok 13,9 mln. zł. na drogi powiatowe - przebudowa drogi Trzebina-Krzyżkowice-granica
państwa (projekt z udziałem środków UE), przebudowa drogi Biała-Sowin (dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych)
- ok. 4,8 mln. na inwestycje w oświacie (m.in.: Termomodernizacja LOII w ZSR, projekty ze
środków UE-„Technika bez granic”, „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie
południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”
Powiat spełnia również wymagane prawem wskaźniki zadłużenia, lecz w latach następnych
wymagane jest ich szczególne monitorowanie.
Poprosiła o zadawanie pytań.

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że budżet jest taki na jaki Powiat stać. Po raz
pierwszy w budżecie nie mówiono o PCM – nie ma większego wpływu na budżetu. Oświata
od początku ma problemy finansowe, problem co roku się powtarza.
Pani Larysa Zamorska - skala dopłat do oświaty od 2016 roku jest ogromna, z budżetu należy
dołożyć 4 000 000 zł.
Pan Mirosław Czupkiewicz - stwierdził, że powiat może sobie poradzić z zaistniałą sytuacją,
gorzej będzie z gminami.
Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że 2020 rok pokaże, który samorząd przetrwa. Nie ma
takich wpływów aby zabezpieczyć niezbędne wydatki. Pierwsze półrocze pokaże, w którym
jesteśmy miejscu.

Pan Mirosław Czupkiewicz – Rada zmienia regulamin wynagradzania nauczycieli, albo
odpowiadamy za budżet albo nie. Nie mamy pieniędzy na oświatę to również tam szukajmy
oszczędności. Żaden nauczyciel nie ucierpi na tym, jeśli dodatki będą na tym samym poziomie,
a będzie to sygnał dla związków zawodowych, że sytuacja jest trudna.
Pani Larysa Zamorska – w tym rok w klasach jest więcej dzieci, a ilość nauczycieli pozostała
na tym samym poziomie. W chwili obecnej nauczyciele mają nadgodziny, a od nowego naboru
klasy powinny mieć min. 26 osób.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, skąd zgoda Zarządu na utworzenie różnych klas?
Pani Larysa Zamorska– odpowiedziała, że celem Zarządu było zachęcenie młodzieży do
uczęszczania do naszych szkół.
Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Wróblewska odczytała opinię do projektu budżetu
Powiatu Prudnickiego na 2020 r, poddała pod głosowanie wypracowaną opinię do projektu
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r, która została przyjęta 2 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.

Ad. 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Bożena Wróblewska poinformowała o planowej
kontroli wydatków na promocję Powiatu Prudnickiego na 2020 r. Do zespołu kontrolnego
został wybrany Pan Mirosław Czupkiewicz oraz Pani Joanna Korzeniowska.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Bożena
Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

…………………………………
Protokołowała:

………………………………….
Przewodniczący Komisji
Bożena Wróblewska

