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Protokół Nr 32/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 24 września 2021 r. 

 

Obecność członków Komisji według list obecności stanowi załącznik do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

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

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

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. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego oraz 

wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. 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 4 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 31/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., przyjęty został 4 głosami ,,za”. 

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

1. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 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 (druk nr 368) 

Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia 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 zgodnie z art. 35a,  

ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w formie uchwały dokonuje podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane na realizację zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Powiatu Prudnickiego. Podjęcie uchwały wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych na 

rehabilitację zawodową i dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 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 (druk nr 368), który został przyjęty ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (druk nr 369) 

Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

Poinformowała, że dotychczasowa odpłatność zakładała podział opłat za eksploatację mieszkania na 

ilość miejsc w mieszkaniu (3), bez względu na liczbę osób aktualnie zamieszkujących mieszkanie 

chronione, natomiast zaproponowana zmiana zakłada podział opłat na ilość osób rzeczywiście 
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zamieszkujących w mieszkaniu chronionym w danym okresie rozliczeniowym. Zmiana ta pozwoli na 

sprawiedliwy podział opłat między osobami, które rzeczywiście eksploatują mieszkanie.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (druk nr 369), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie 

Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 370) 

Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

Poinformowała, że w związku z pismem Gminy Głogówek, które wpłynęło w dniu 23.08.2021 r., 

informującym o rezygnacji z jednego zadania realizowanego w ramach "Marszałkowskiej Inicjatywy 

Sołeckiej - Opolskie na lata 2020-2022", dotyczącego sołectwa Szonów pn. "Dobudowa garażu przy 

świetlicy wiejskiej w Szonowie", zasadnym staje się dokonanie zmian uchwały Nr XL/318/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na ww. przedsięwzięcie w wymaganym zakresie. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 370), który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami 

,,za”. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu 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 (druk nr 371) 

Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2022. Poinformowała, że w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po 

konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 

przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest 

uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Na realizację 

Programu planuje się ogółem kwotę 415 740,00 zł., ujętą w projekcie budżetu Powiatu na rok  

2022 z przeznaczeniem na  priorytetowe zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
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narodowego - 12 000,00 zł.; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 41 000,00 zł.; turystyka 

i krajoznawstwo - 7 000,00 zł.; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - 2 000,00 zł.; pomoc 

społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób - 270 720,00 zł.; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 

i młodzieży - 4 000,00 zł.; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 6 000,00 zł.; udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa - 64 020,00 zł.; 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł.; inicjatywa lokalna - 6 000,00 zł. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, na jakie zadania emeryci otrzymują środki. 

Pani Emilia Cimochowska – Paluszek – odpowiedziała, że m.in. organizowany jest co roku Rajd 

Staruchów. 

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 371), który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami 

,,za”. 

 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

(druk nr 372) 

 Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem i mogli się z nim zapoznać. Ewentualne pytania do Pani Skarbnik będzie można 

skierować na sesji. 

 Następnie Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372), który 

przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 373) 

Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem i mogli się z nim zapoznać. Ewentualne pytania do Pani Skarbnik będzie można 

skierować na sesji. 

 Następnie Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk  

nr 373), który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 
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 7. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi Sądu Rejonowego w Prudniku  

III Wydziału Rodziny i Nieletnich na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła 

skargę Sądu Rejonowego w Prudniku III Wydziału Rodziny i Nieletnich na Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. Poinformowała, że w związku z trudnościami, które pojawiły się przy 

wskazaniu rodziny zastępczej dla dziecka, Sąd Rejonowy w Prudniku prosi o podjęcie działań, 

zmierzających do wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości, które godzą w dobra dziecka. Sąd 

zwrócił uwagę, że podobna opieszałość i lekceważenie przez PCPR w Prudniku wezwań Sądu  

w pilnych sprawach małoletnich dzieci, miała też miejsce w styczniu 2020 r., o czym Starosta 

Prudnicki informowany był osobnym pismem.   

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie skargę Sądu 

Rejonowego w Prudniku III Wydziału Rodziny i Nieletnich na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku, która została ,,jednogłośnie” skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Ad. 5. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego oraz 

wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska. 

 Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o realizacji budżetu 

Powiatu Prudnickiego oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. Poinformowała,  

że budżet Powiatu Prudnickiego na 2021 r. uchwalono w dniu 29 grudnia 2020 r., Uchwałą  

Nr XXXVI/277/2020 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone  

i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 63.919.404 zł., w tym: dochody 

bieżące 59.098.052 zł.; dochody majątkowe 4.821.352 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 8.047.673 zł. Plan wydatków uchwalono na kwotę 

65.780.142 zł., w tym: wydatki bieżące 57.695.481 zł; wydatki majątkowe 8.084.661 zł. Ponadto 

uchwalono rozchody budżetu na kwotę 4.616.310 zł. Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan 

przychodów w kwocie 6.477.048 zł., w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.363.339 zł. Budżet Powiatu Prudnickiego 

zmieniany był 8 razy przez Radę Powiatu. Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu  

21 razy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet przedstawia się 

następująco: plan dochodów wynosi 72.129.492,84 zł., w tym: bieżące 62.497.028,84 zł., majątkowe 

9.632.464 zł.; plan wydatków wynosi 77.589.303,21 zł., w tym: bieżące 60.898.878,68 zł., majątkowe 

16.690.424,53 zł.; plan przychodów 10.076.120,37 zł. Plan rozchodów 4.616.310 zł., w tym: spłata 

kredytów na projekty ze środków europejskich plan 1.797.053 zł; pozostałe kredyty plan  

2.019.257 zł.; wykup obligacji plan 800.000 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją 
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zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8.576.251,50 zł, które zostały 

zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 4.982.091,69 zł, co stanowi 58,1 % planu i wydatków  

w kwocie 4.613.439,79 zł., co stanowi 53,8 % planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost 

planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 528.578,50 zł. Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wyraził pozytywną opinię nt. przedmiotowej 

informacji. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że jest nadwyżka, więc z tym roku nie trzeba się 

martwić o oświatę. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że jest się o co martwić, ponieważ cały czas się do oświaty 

dokłada, nawet przy podejmowanej uchwale budżetowej przeznacza się środki na oświatę  

w wysokości prawie 1 mln. 100 tys. zł. Oceniona zostanie jeszcze sytuacja po kwartalnych 

sprawozdaniach, które zostaną złożone we wrześniu. 

Pan Kazimierz Bodaszewski –gdzieś przeczytał optymistyczne wieści, że Rząd przejmie płace 

nauczycieli, więc powiat będzie utrzymywał tylko budynki. 

Pani Larysa Zamorska – zwróciła uwagę, że do tego jeszcze długa droga, jednak nie jest to takie 

proste, jak się wydaje. Potrzeba ogromu pracy, żeby przenieść płace. Niestety rok budżetowy nie 

pokrywa się z rokiem szkolnym i nie są w stanie dokładnie przewidzieć co będzie i później szuka się 

środków, skąd i komu zabrać, żeby można było dołożyć do oświaty, a nie powinno tak być, ponieważ 

w niektórych jednostkach wynagrodzenia są naprawdę mizerne. Jeżeli chodzi o dochody z PIT, to na 

razie jest dobrze, ale nie wie jak będzie w przyszłym roku, ponieważ jeżeli faktycznie będzie jakaś 

średnia, to powiat na pewno na tym ucierpi. Koszty cały czas rosną, przewidziany jest chociażby 

wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3010 zł.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że na str. 40 jest informacja nt. zadłużenia z tytułu 

kredytów. Zapytał, który bank ma najlepsze warunki. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że teraz najlepsze warunki dał Bank BGK, mniej niż 1 %. 

Przez ostatnie trzy lata, banki dawały bardzo niskie oprocentowania kredytu. Nie wie jak będzie dalej, 

ponieważ bardzo ucierpiały przez koronawirusa. Powiat ma z bankiem umowę, że nie płaci za nic  

np. za przelewy, więc dla banków to żaden interes z nimi współpracować, ale cieszy fakt, że chcą 

składać oferty.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie informację  

o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r., 

którą przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 
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Ad. 6. 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 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz 

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

posiedzenie Komisji. 

 

   

 Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska  Kazimierz Bodaszewski 


