Protokół Nr 34/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Nieruchomościami
z dnia 22 listopada 2021 r.
Obecność członków Komisji według list obecności stanowi załącznik do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska,
- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska,
- 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. Analiza projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 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 5 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 33/2021 z dnia 25 października 2021 r., przyjęty został 5 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 388)
Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
przedstawiła 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. Poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z braku środków finansowych
na realizację zadania o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla
osób dorosłych i dzieci. Wobec powyższego zaproponowano przesunięcie środków na w/w zadanie
z zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, o dofinansowanie do udziału
w turnusach rehabilitacyjnych oraz 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 388), który został przyjęty ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Prudnickiego do składania wniosku na realizację programu wieloletniego - ,,Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3”. (druk nr 386)
Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do składania wniosku na realizację
programu wieloletniego - ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" –
Priorytet 3”. Poinformowała, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"organom prowadzącym szkoły publiczne
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i niepubliczne udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w obszarze rozwijania
zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Zakup nowości wydawniczych do placówek
wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych". Wsparcia finansowego udziela
się w formie dotacji dla organów prowadzących, pod warunkiem zapewnienia przez ten organ
finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania
objętego wsparciem finansowym.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do składania wniosku na realizację programu wieloletniego - ,,Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" – Priorytet 3” (druk nr 386), który przyjęto ,,jednogłośnie”
5 głosami ,,za”.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu 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 2022 (druk nr 387)
Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
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 2022. Poinformowała, że pismem z dnia
25 października 2021r., Wojewoda Opolski poinformował o planowanych kwotach dotacji celowych
i dochodów na 2022 rok, w zakresie: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które
na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich. Zwiększeniu uległa wysokość przyznanej dotacji na zadanie z
pomocy społecznej.
Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski 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 2022. (druk nr 387), który przyjęto ,,jednogłośnie”
5 głosami ,,za”.
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Ad. 5. Analiza projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przedstawienia projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że ustala się
dochody budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 66.630.845 zł., w tym: dochody bieżące
w wysokości 62.159.779 zł.; dochody majątkowe w wysokości 4.471.066 zł.; dochody związane
z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
8.276.316 zł.; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł. Ustala się
wydatki budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 69.932.265 zł., w tym: wydatki bieżące
w wysokości 60.690.377 zł.; wydatki majątkowe w wysokości 9.241.888 zł.; wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
8.276.316 zł.; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł.; zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 74.748 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 597.220 zł. Ustala się rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł. i rezerwę ogólną
w kwocie 85.000 zł. Skarbnik przypomniała tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, który
szczegółowo określa uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego. Komisje
Rady będą miały możliwość przedstawienia na piśmie opinii i wniosków dotyczących zmian do
projektu budżetu. W przypadku wystąpienia takich wniosków/opinii, Komisja Budżetu (…)
przygotuje zbiorczą opinię, którą przedłoży Zarządowi Powiatu, zgodnie z cyt. uchwałą Zarząd
Powiatu zapoznaje się z opinią i rozpatruje wniesione poprawki.
Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że deficyt wynosi jedynie 3 mln. 300 tys. zł.
Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że deficyt wynika z realizowanych projektów unijnych
i inwestycji.
Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę na część oświatową subwencji ogólnej, która wynosi
19 mln. zł.
Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że jest to raptem o pół miliona więcej niż w tym roku.
Subwencja jest obliczana na podstawie ilości dzieci, a niestety potrzeby szkoły są dużo większe i nie
wynoszą 19 mln. zł., tylko ponad 20 mln. zł.
Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że jest jeszcze subwencja wyrównawcza i równoważąca,
około 12 mln. zł., więc nie będzie aż tak źle.
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Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że subwencji oświatowej mają 19 mln. zł., ale po wydatkach
widać, że potrzebują ponad 20 mln. zł. Powiat ma również inne zadania takie jak np. pomoc
społeczna.
Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał o pozycję dot. wsparcia służb zarządzania kryzysowego
w województwie opolskim w wysokości 228 tys. zł.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest to plan dochodów majątkowych powiatu. Powiat
otrzyma środki na zakup samochodu terenowego, która ma za zadanie usuwać środki zagrożeń w tym
COVID-19.
Pan Józef Janeczko – zapytał, czy zostały już uwzględnione środki z Polskiego Ładu, w wysokości
ok. 15 mln. zł.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że zostaną one wprowadzone z promesy w styczniu
w przyszłym roku.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, kto podjął decyzję, że na drodze Dzierżysławice – Racławice
Śląskie zostanie wyremontowany tylko odcinek drogi, plus drogi w innych gminach. Nie rozumie
takiego toku myślenia, ponieważ starają się zrobić w/w drogę już od trzech lat i teraz była możliwość
pozyskania na nią dofinansowania. Uważa, że należało skończyć to zadanie.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że Powiat nie otrzymał wszystkich środków o które
wnioskował.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że Powiat otrzymał 15 mln. zł. i można było skończyć
drogę, a nie robić innej w tym roku. Czekają już na wyremontowanie drogi 3 lata i będą czekali
kolejną kadencję.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zwrócił uwagę, że takich głosów w pozostałych gminach jest tyle
samo, albo i dużo więcej.
Pan Kazimierz Bodaszewski – rozumie, że Powiat nie stać na to, aby wyremontować wszystkie drogi,
ale chodzi o to, że zaczynają jedną drogę, nie kończą a zaczynają kolejną.
Wicestarosta, Pan Janusz Siano – powiedział, że dobrze jest zacząć coś robić, ponieważ z reguły jest
tak, że np. dokumentacja jest robiona od razu na całą drogę, a na przestrzeni kilku lat, udaje się
pozyskać środki na drogę i ją w etapach remontować. Uważa, że dobrze został przemyślany podział
środków, ponieważ w każdej gminie zostanie coś zrobione.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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Następnie Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r., który zostanie zaproponowany na rozszerzenie obrad
sesji zwołanej na dzień 26 listopada 2021 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do
otrzymania dochodów oraz wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem
1.535.374 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 10.000 zł. w Rozdziale 70005 (dochody
związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej); o kwotę 28.637 zł. w Rozdziale
75020 (wpływy z rożnych dochodów) oraz o kwotę 81.000 zł. w Rozdziale 75020 (dofinansowanie
z PFRON na utworzenie stanowiska pracy). W związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dla
Powiatu Prudnickiego kwoty 1.404.129 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
zwiększamy: dochody w Rozdziale 75802 o kwotę 1.404.129 zł. Dodatkowo zwiększamy dochody
bieżące: o kwotę 6.581 zł. w Rozdziale 80195 (wpływy z rożnych dochodów- nagroda z kuratorium
oświaty); o kwotę 11.400 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 5.000 zł.
w Rozdziale 85218 (wpływy

z różnych dochodów). Po przeanalizowaniu wykonania dochodów,

zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 458.093 zł., w tym majątkowe: w Rozdziale 75095
zmniejszamy dochody o kwotę 58.889 zł. (dot. projektu ze środków UE); w Rozdziale 80195
zmniejszamy

dochody

o kwotę

230.516

zł.

(dot.

projektu

ze

środków

UE).

Po stronie planu dochodów bieżących dokonano zmniejszenia m.in.: w Rozdziale 75095 zmniejszamy
dochody o kwotę 11.282 zł. (dot. projektu ze środków UE); w Rozdziale 80195 zmniejszamy dochody
o kwotę 66.347 zł. (dot. projektu ze środków UE); w Rozdziale 85202 zmniejszamy dochody na
wniosek DPS o kwotę 6.000 zł. (wpływy z usług); w Rozdziale 92195 zmniejszamy dochody o kwotę
91.059 zł. (dot. projektu ze środków UE). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych
z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 71012 - kwota
60.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75019 - kwota 50.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale
75020 - kwota 181.000 zł.(w tym dofinansowanie z FPRON 81.000 zł. na utworzenie stanowiska
pracy); w Rozdziale 80102 o kwotę 171.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia w SOSW);
w Rozdziale 80115 o kwotę 104.509 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia i pozostałych wydatków
w szkołach); w Rozdziale 80117 o kwotę 80.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia w szkołach
i pozostałych wydatków); w Rozdziale 80120 o kwotę 148.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia
w szkołach i pozostałych wydatków); w Rozdziale 80134 o kwotę 50.000 zł. (zwiększenie na
wynagrodzenia w SOSW); w Rozdziale 80148 o kwotę 10.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia
w SOSW); w Rozdziale 80151 o kwotę 10.000 zł. (zwiększenie na pozostałe wydatki); w Rozdziale
80195 o kwotę 136.081 zł. (zwiększenie na świadczenia oraz wynagrodzenia w szkołach);
w Rozdziale 85202 o kwotę 5.400 zł. na wydatki bieżące; w Rozdziale 85218 o kwotę 13.664 zł. na
wydatki bieżące (w tym obsługa WTZ-PFRON); w Rozdziale 85333 o kwotę 10.000 zł. (zwiększenie
dla PUP na wydatki bieżące); w Rozdziale 85403 o kwotę 32.500 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia
i pozostałych wydatków w SOSW); w Rozdziale 85495 o kwotę 38.000 zł. (zwiększenie na
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wynagrodzenia w szkołach). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano

zmniejszenia:

(przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach): w Rozdziale 75020 o kwotę
10.000 zł. (dotacja na dożynki).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że po raz kolejny Radni mieli problem, aby zaparkować
samochód, ponieważ na dwóch parkingach nie było miejsca.
Pan Dragomir Rudy – zaproponował, aby zastanowić się, czy nie można by było wpuszczać Radnych
na czas trwania sesji czy komisji, na parking przy placu manewrowym ZSR.
Ad. 7. 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
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