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 Protokół Nr 37/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,  

zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby 

uczestniczące w jej posiedzeniu. 

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji 

uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.  

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 

Przewodnicząca Komisji odczytała 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 2022 r. 

5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

Nr 36/2021 z posiedzenia z dnia 25.11.2021 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała,  

że wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Prudnickiego została opracowana na lata 2022-2025, 

zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej 

prognozy finansowej sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań, 

tj. na lata 2022-2034. Planowanie dochodów i wydatków poza okres jednego roku obarczone jest 

ryzykiem ze względu na zmieniającą się sytuację ekonomiczną i możliwe jest ich niewłaściwe 

oszacowanie. Dane budżetowe na 2022 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne  

z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. W kolejnych latach 

prognozy będą urealniane w oparciu o nowe informacje niedostępne w tej chwili. Wielkości przyjęte 

w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od wskaźników makroekonomicznych, 

sytuacji gospodarczej kraju, możliwości finansowych powiatu. Na finanse jednostek samorządu 

terytorialnego mają wpływ zmiany w finansowaniu zadań publicznych, m.in. takich jak: zmiany 
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wysokości wynagrodzenia oraz odpisu na ZFŚS; nowe zadania własne w zakresie pomocy społecznej; 

nowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; zmiany w finansowaniu służby zdrowia; 

zmiany w finansowaniu oświaty, zmieniająca się liczba dzieci w szkołach. Wielkości planowanych 

wydatków przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają zasadę celowości 

i gospodarności środkami publicznymi, będzie kontynuacja oszczędnego i racjonalnego wydatkowania 

środków oraz pozyskiwania nowych źródeł dochodów, niezbędnych do rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały. 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. Poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2022 rok opracowany został na podstawie: pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r., 

informującego o wysokości planowanych dochodów Powiatu Prudnickiego wyliczonych zgodnie 

z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, tj.: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej 

planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych; pisma Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2021 r., 

przekazującego informację o projektowanych kwotach na 2022 rok w zakresie: dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 

oraz 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 finansowych z udziałem środków europejskich; projektów budżetów na 2022 rok 

opracowanych przez Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, 

powiatowych służb i straży, naczelników wydziałów i kierowników referatów Starostwa Powiatowego 

w Prudniku, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/296/2010 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 

2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Prudnickiego. Projekt 

budżet na 2022 rok zamyka się kwotą 77.047.723 zł. z tego: dochody na kwotę ogółem 66.630.845 zł., 

w tym: dochody bieżące 62.159.779 zł., dochody majątkowe 4.471.066 zł.; wydatki ogółem na kwotę  

69.932.265 zł., w tym: wydatki bieżące 60.690.377 zł., wydatki majątkowe 9.241.888 zł.; przychody na 

kwotę 10.416.878 zł.; rozchody na kwotę 7.115.458 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 

3.301.420 zł. Poziom dochodów i wydatków bieżących spełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy 

o finansach publicznych i zamyka się nadwyżką w kwocie 1.469.402 zł. Pracując nad projektem 

budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 przyjęto rozwiązania, które umożliwią realizację 

planowanych zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w projekcie. Wartość przyjętej 

kwoty dochodów własnych Powiatu Prudnickiego z poszczególnych źródeł została oparta na realnych 

możliwościach, wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń przy zastosowaniu zasady 

ostrożności oraz realności. W świetle powyższego prognozuje się przede wszystkim wydatki 
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zabezpieczające koszty podstawowej działalności jednostek. Poziom prognozowanych wydatków 

zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Powiatu.  

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi powiatu, wynikającymi w szczególności 

z prognozowanego poziomu dochodów oraz niepewnością w zakresie kształtowania zewnętrznych 

i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania powiatu w 2022 r. i w latach następnych, spowodowaną 

między innymi zapowiedzianymi przez Rząd RP zmianami w polityce fiskalnej („Polski Ład”), zakłada 

się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Wydatki bieżące zostały ustalone przy 

generalnym założeniu dążenia do utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych 

świadczonych przez powiat na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu ze 

względu na ograniczone dochody, wymaga od dysponentów zwiększania efektywności gospodarowania 

środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. 

Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tych kategorii wydatków, 

m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach 

publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, ile procent kwot zapisanych w całym budżecie, pozostanie do 

końca roku budżetowego. 

Pani Larysa Zamorska – trudno odpowiedzieć, ponieważ sytuacja budżetowa się zmienia, np. po stronie 

dochodowej są założenia, że będą realizować projekt, który w danym roku powinien się skończyć, 

zakładają że wpłyną środki, a we wrześniu okazuje się, że jednak nie, ale nie mają na to wpływu. Taka 

sama sytuacja jest po stronie wydatkowej. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak jest w przypadku drobnych zapisów, tj. np. komisja poborowa, 

czy są w stanie określić, że jak jest wpisane 100 zł., to na koniec roku będzie również taka sama kwota. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – więc można powiedzieć, że każda pozycja w budżecie jest 

nieprzewidywalna.  

Pani Larysa Zamorska – dlatego jest to plan, ponieważ takie są założenia. Pewne kwoty, które wynikają 

z podpisanych umów czy decyzji, raczej są realizowane, ale na niektóre rzeczy nie mają wpływu.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał o środki po stronie dochodowej z SOSW w Głogówku. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że są to środki ze sprzedaży budynku i powinna wpłynąć 

ostatnia rata, która jest zapisana w budżecie w kwocie 395 tys. zł. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał do kiedy Powiat będzie spłacał Optime. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że do 2023 r. 
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Pan Mirosław Czupkiewicz – jak dobrze pamięta, to od 2018 r. są naliczane odsetki.  

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że zostało zapłacone 200 tys. zł., i dopiero gdy zaczęła się spłata, 

to od tego momentu są naliczane odsetki. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy odsetki są ustalone w stałej wysokości. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że wysokość jest zmienna. Większe było założenie, a spłata 

odsetek jest mniejsza, na podstawie WIBOR, nie pamięta czy miesięcznego, czy trzymiesięcznego.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że w 2022 r. WIBOR ma być większy.  

Pani Larysa Zamorska – być może tak będzie, ale mają na tyle zabezpieczonych środków, że mieszczą 

się w limitach, które są wykazane.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak to zostało założone, czy jakimś kluczem. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że zgodnie z umową zostały wprowadzone jeszcze w 2014 r. 

do wieloletniej prognozy finansowej i odsetki były od 100 tys. zł. malejące o 20 tys. zł., co roku. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak były liczone odsetki tworząc budżet. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że w planie finansowym mają zapisaną kwotę, która wynikała 

z zapisanych przedsięwzięć w WPF. Były tam rozłożone raty i rozłożone odsetki i robią to w ten sposób, 

jak to zostało zapisane od 2014 r.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – czyli zakładając, że wcześniej było bardzo wysokie oprocentowanie, to 

cały czas jest zapisywana w budżecie ta sama wielkość. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest tak, jak zostało zapisane w akcie notarialnym. Odsetki 

w całości opiewały na kwotę 415 tys. zł., limit na 2022 r. wynosi 40 tys. zł., a na 2023 r. 15 tys. zł. 

Pomimo, iż stopy procentowe rosną mieszczą się w tym limicie. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o spłatę kredytów. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że również mają nadmiar. Jak jest ogłaszany przetarg na kredyt, 

to banki składają oferty, jak planują, to mają założony wskaźnik właśnie po to, jak by w trakcie roku 

okazało się, że stawki WIBOR poszły do góry. Więc np. jak mają odsetki z bankiem 0,87 %, a mają 

założone 1,5 %.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy na etapie przetargu jest ustalany stały WIBOR. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie. WIBOR jest zawsze zmienny, marża jest stała. 

Natomiast jeżeli nawet planują więcej, to mieszczą się w limitach. Sprawdzane jest to przez RIO. Powiat 

ma ratę z różnych kredytów i na podstawie umowy mają stałą marżę, która musi być zapisana w WPF i 
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ustalają zapas do góry. Gdyby się okazało, że WIBOR w trakcie roku na tyle się zwiększył, to musieli 

by zwiększać, żeby mieć zabezpieczenie.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – myślał, że powiat określa stopy procentowe. 

Pani Larysa Zamorska – nie mogą tak robić, ponieważ nie wiedzą, co będzie jutro.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że powiat ma część kredytów zaciągniętych w Banku 

Spółdzielczym, a tam nie ma WIBORU, tylko redyskonto. 

Pani Larysa Zamorska – zwróciła uwagę, że to zależy od tego, jak jest podpisana umowa z bankiem. 

Wydaje jej się, że wszędzie stosują jednakowo WIBOR.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie projekt budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Komisja w głosowaniu jawnym 2 głosami ,,za” przy 3 głosach 

,,wstrzymujących się” zaopiniowała projekt budżetu na 2022 r.  

Ad. 6. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że w miesiącu styczniu jest 

zaplanowana Kontrola działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej ,,Dom Marzeń”  

w Mochowie w zakresie przestrzegania standardów. Zaproponowała skład Zespołu Kontrolnego  

w swojej osobie oraz Pani Eweliny Langfort. Dokładna data i godzina Kontroli zostanie ustalona  

w późniejszym terminie. 

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Bożena 

Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.    

 

 

 

....…………………… ………………………………. 

 Protokołowała:  Przewodnicząca Komisji 

     Natalia Świczewska              Bożena Wróblewska 


