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Protokół Nr 34/2021  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 25 listopada 2021 r. 

 

 

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska stwierdziła,  

że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska, 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

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

Pani Joanna Korzeniowska odczytała 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. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji 

Edukacji (…), która powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.  

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

 Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu bierze 

udział 7 członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że do 

rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji. Po przegłosowaniu protokół Nr 33/2021 

z dnia 28 października 2021  r., został przyjęty 7 głosami ,,za”. 



str. 2 
 

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 dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób 

dorosłych i dzieci. Wobec powyższego zaproponowano przesunięcie środków na w/w zadanie  

z zadań: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do udziału 

w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Ewelina Langfort. W posiedzeniu bierze udział  

8 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, z czego wynika zmiana uchwały. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że zadanie dot. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych było realizowane przez Stowarzyszenie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Głogówku. Została podpisana umowa na 18 000 zł., a wydatkowane było tylko 

15 000 zł. Podobnie jest w przypadku turnusów rehabilitacyjnych. Wszystkie środki, które zostały nie 

wykorzystane zostaną przeniesione na realizację zadania o dofinansowanie przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych i dzieci. Zapotrzebowanie na sprzęt 

rehabilitacyjny jest największe. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał o dofinansowanie kosztów działalności WTZ. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że chodzi o warsztaty, które powstały u Ojców Bonifratrów. 

Została przyznana kwota w wysokości 1 084 800 zł., która nie została w pełni wykorzystana, ponieważ 

były to środki na cały rok. Nie mają możliwości operować tą kwotą, gdyż jest przeznaczona tylko  

i wyłącznie na w/w działalność, więc muszą ją zwrócić. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, gdzie osoby niepełnosprawne wyjeżdżają na turnusy 

rehabilitacyjne. 
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Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że dużo wniosków jest składanych na turnusy do Głuchołaz do 

ośrodka ,,Skowronek”, ale również do innych różnych miejsc w całej Polsce. Jest bardzo duże 

zainteresowanie i przez ostatnie dwa lata bardzo dużo osób skorzystało ze środków na dofinansowanie 

turnusów rehabilitacyjnych. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie 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), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 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 Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji 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 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. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy chodzi o bibliotekę POK w Prudniku. 

Pani Joanna Korzeniowska – odpowiedziała, że tak, biblioteka mieści się w tym samym budynku co 

Kino. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, gdzie się mieści biblioteka pedagogiczna. 

Pani Joanna Korzeniowska – odpowiedziała, że biblioteki pedagogicznej nie ma. Jedyną biblioteką 

pedagogiczną w całym województwie jest tylko filia w Opolu.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do składania 
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wniosku na realizację programu wieloletniego - ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 

lata 2021-2025" – Priorytet 3” (druk nr 386), który przyjęto ,,jednogłośnie” 8 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 Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji 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. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie 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), który przyjęto 

,,jednogłośnie” 8 głosami ,,za”.  

4. 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 
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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 

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). 

Pan Józef Meleszko – zapytał o środki, które przyszły na jednostki oświatowe. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że to nie są środki na jednostki oświatowe, tylko jest to 

uzupełnienie dochodów powiatu.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy środki są przeznaczone stricte na oświatę. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że zostały przeznaczone na oświatę, ponieważ tam są braki. 

Lepiej byłoby, gdyby środki zasiliły budżet w przyszłym roku, ponieważ otrzymała informację, że 

tylko 60 % subwencji zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia. Z tyłu głowy cały czas muszą mieć na 

uwadze, że wszystkie nadwyżki muszą przeznaczyć na oświatę. Jeżeli zostaną wolne środki, to 

wprowadzą je w przyszłym roku po stronie przychodów. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, co się zmieniło w finansowaniu książki pt. ,,Wielka Księga Opozycji”. 
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Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że w związku z koronawirusem realizacja projektu się 

przeciąga i nie otrzymają w tym roku refundacji z Euroregionu.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy powiat w tym roku będzie musiał pokryć koszty z własnych 

środków. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że pokryją koszty z deficytu. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, z jakich konkretnie środków. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że powiat zaciąga kredyt na deficyt, a nie na konkretne 

zadania. 

Pan Dariusz Kolbek – czyli m.in. na to zadanie, zapytał ile kosztuje wydanie książki pt. ,,Wielka 

Księga Opozycji”, bo jest zapis, że 102 tys. zł. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie wie, ponieważ merytorycznie za to nie odpowiada.  

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy kwota 102 tys. zł., to koszt wszystkich tomów. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie. Projekt o którym mowa składa się z wydania 

książki i innych zadań.  

Pan Dariusz Kolbek – chciałby otrzymać informację, na co dokładnie środki zostaną przeznaczone  

i jakie zadania będą realizowane, kto będzie autorem i kto jest odpowiedzialny za treść. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że informacja zostanie przygotowana przez Referat 

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. 

Pan Dariusz Kolbek – chciałby również otrzymać podobną informację nt. poprzednich tomów. 

Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę, że taka informacja została do Radnego przesłana  

e-mailem. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

5. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad sesji zostanie rozszerzony 

również o projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo 

– Gminnego o nazwie Powiatowo – Gminny Związek Transportu ,,POGRANICZE”. Poprosiła 

Wicestarostę o przybliżenie tematu. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie Powiatowo – Gminny 

Związek Transportu ,,POGRANICZE”. Poinformował, że zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu w/w Związku 

w skład Zgromadzenia wchodzą powiaty reprezentowane przez przedstawiciela Rady Powiatu oraz 
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gminy reprezentowane przez wójtów i burmistrzów lub osoby przez nich upoważnione, a także po 

jednym przedstawicielu wybranym przez organ stanowiący Członka Zarządu. W związku  

z ogłoszeniem Statutu Związku Powiatowo – Gminnego przez Wojewodę Opolskiego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 22 listopada 2021 r. i nabyciu osobowości prawnej 

przez ten podmiot, zaistniała konieczność wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku przez 

Radę Powiatu w Prudniku. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy Gmina Biała podjęła już jakąś decyzję. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że Gmina Biała się nadal zastanawia. Wydaje mu się, 

że oczekują na informację, jakie byłyby koszty, które musieliby ponosić. Uważa, że Gmina przystąpi 

do Związku, ponieważ koszty po ich stronie nie będą duże, gdyż Gmina jest obsługiwana  

w większości poprzez linie powiatowe. Linie gminne to m.in. te, które dowożą uczniów do szkół, więc 

nic specjalnego się nie zmieni jeżeli chodzi o wydatki, a Burmistrz będzie mógł w sposób bezpośredni 

kreować całą siatkę połączeń, czy częstotliwość przejazdów autobusów. W Powiecie Głubczyckim 

również jest podobna sytuacja, ponieważ Gmina Baborów również nie przystąpiła do Związku, 

ponieważ ma swój wewnętrzny transport, ale będą próbowali go przekonać, aby się przyłączył do 

Związku. Przeanalizowali wszystkie połączenia na terenie dwóch powiatów. Utworzyli nowe linie, 

szczególnie na terenie Powiatu Głubczyckiego, które spełniają warunki dopłaty Wojewody. Wszystkie 

linie zostały dopasowane tak, aby poukładać transport zbiorowy na terenie Głubczyc i aby była 

możliwość aplikowania do Wojewody. W 2022 r. kwota dopłaty Wojewody będzie wynosiła 3 zł. za 

wozokilometr, a Powiat będzie płacił około 0,50 gr./wozokilometr, więc powiat będzie się mieścił  

w tych kosztach, które ponosił do tej pory za transport zbiorowy.  

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że Wojewoda bardzo dużo dopłaca. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – zgodził się z Radnym, że jest to bardzo dobre dofinansowanie, które 

powoduje, że PKS-y mogą funkcjonować. Niektóre PKS-y, tak jak np. Strzelce Opolskie, które 

również mają swój Związek, miały już możliwość aplikowania w ramach Polskiego Ładu o środki na 

autobusy elektryczne. Liczy na to, że jak powstanie Związek i pojawi się pilotażowy, bądź właściwy 

program Polskiego Ładu, to również będą się starali aplikować o nowe autobusy, ponieważ zależy im, 

aby jakość usług na terenie naszego powiatu była znacząco wyższa od tej, która jest dzisiaj.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy powiat będzie przejmował bazę od Arrivy. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie doszło jeszcze do sprzedaży, ale PKS 

Głubczyce wydzierżawił bazę od Arrivy. Ma nadzieję, że jak Związek zacznie funkcjonować i ustanie 

pandemia to PKS będzie miał takie przychody, że będzie w stanie bazę odkupić, gdyż jest naprawdę 

potrzebna. Organizacja transportu z jednej bazy w Głubczycach jest kłopotliwe, ponieważ będą straty 

jeżeli chodzi o kilometry. 



str. 8 
 

Pan Antoni Sokołowski – zapytał, czy przedstawicielem musi być ktoś z Radnych. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że nie, może to być ktokolwiek. Dodał, że nie będzie 

to płatna funkcja.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

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 Józef Meleszko – zapytał, na jaki cel zostaną przeznaczone środki w wysokości 70 tys. zł. Chodzi 

o dział 754, Bezpieczne pogranicze. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że w ramach projektu zostanie zakupiony samochód oraz 

m.in. namiot czy jednorazowe kombinezony ochronne. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, skąd powiat pozyskał środki na samochód. 
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Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że został ogłoszony projekt, w którym powiat wziął udział 

w ramach partnerstwa.  

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że są zapisane środki w wysokości 98 tys. 620 zł., również  

w dziale 754. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że miało zostać zorganizowane w ramach projektu ,,Bezpieczne 

Pogranicze” m.in. wojewódzkie święto policji w tym roku, ale ze względu na pandemię aneksowano 

umowę i przeniesiono zadanie do realizacji na przyszły rok. W związku z pytaniem Radnego Kolbka, 

złożonym na poprzedniej Komisji poinformowała, że ZS w Głogówku zaplanował dochody  

w wysokości 31 900 zł.  

Pan Józef Meleszko – powiedział, że jest zaplanowana termomodernizacja budynku DPS w Prudniku 

na kwotę 1 mln. 254 tys. zł. Zapytał, jaki jest planowany zakres prac. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że to nie jest termomodernizacja. Jest to pierwszy etap 

prac, w ramach których zaplanowano remont dachu, osuszenie i docieplenie elewacji. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, skąd powiat pozyskał środki na w/w zadanie. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że otrzymali 1 mln. zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, a 254 tys. zł. dokłada powiat ze środków własnych.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, o środki na remonty dróg w kwocie 1 mln. 435 tys. zł. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że są to środki ogólnie dla drogownictwa.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy jest różnica do roku poprzedniego, jeżeli chodzi o wysokość 

środków. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na przyszły rok zaplanowano więcej o 200 tys. zł. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy środki z Polskiego Łady w wysokości 15 mln. zł. zostały 

wprowadzone do budżetu. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że zostaną wprowadzone w styczniu.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pan Dariusz Kolbek – poprosił, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić koordynatora sportu. 

Chciałby wiedzieć, jak jest finansowany. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że koordynatorem sportu jest Pan Łukasz Scholz.  
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Pan Dariusz Kolbek – poprosił, aby na kolejne posiedzenie Komisji został zaproszony. Zapytał, ilu 

nauczycieli w tym roku otrzymało wyróżnienie/nagrodę Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że jak dobrze pamięta to jeden nauczyciel z ZSO  

nr  1 w Prudniku. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto kieruje wniosek o przyznanie takiej nagrody/wyróżnienia. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano – odpowiedział, że prawdopodobnie dyrektor.  

Pani Magdalena Sobczak – powiedziała, że przeważnie składa dyrektor, ale wnioskować może 

również Rada Pedagogiczna. 

Pani Ewelina Langfort – dodała, że może również organ prowadzący, ale nauczyciel aby taką nagrodę 

otrzymać, musi spełniać pewne kryteria. 

Pan Dariusz Kolbek – poprosił o przygotowanie informacji, przez kogo została skierowana nagroda  

w tym roku. 

Pan Józef Meleszko – poinformował, że złoży wniosek na piśmie o dokonanie przeglądu barier 

ochronnych mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej z miejscowości Szybowice w kierunku 

Niemysłowic. Bariery z jednej strony uszkodzone zostały wskutek wypadku drogowego, a po obu 

stronach są wyraźne skorodowania barier, które mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji  

i zdarzeń. 

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

…………………………. ……………………………… 

Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

Natalia Świczewska Joanna Korzeniowska 

 

 


