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Protokół 193/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 03 stycznia 2022 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu odbyło 

się w zdalnym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok.  
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6. Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku z wnioskiem o zwołanie sesji 

Rady Powiatu w Prudniku w trybie nadzwyczajnym na dzień 5 stycznia 2022 r. i skierowanie 

projektów uchwał w sprawie: 

1) zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 408); 

2) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 

2022 (druk nr 409). 

7. Sprawy różne: 

1) wypracowanie stanowiska w sprawie podwyżek wynagrodzeń i diet samorządowców; 

2) podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia pod obrady  Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie 

zamiaru przekształcenia szkół zawodowych w szkole CKZiU poprzez zmianę ich siedziby. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek 

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

Ad. 6 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Prudniku z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu w Prudniku na dzień 5 stycznia 

2022 r.  Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu lub co najmniej 

¼ ustawowego składu Rady Powiatu, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołaniu sesji dołącza się porządek 

obrad wraz z projektami uchwał. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wynika z potrzeby 
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zapewnienia realizacji zadania dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdów z drogi w bieżącym roku. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku z wnioskiem  

o zwołanie sesji Rady Powiatu w Prudniku na dzień 5 stycznia 2022 r. 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczkowego 

uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2022 r. (druk nr 408). Poinformowała, że zgodnie z art. 35a, ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia  

1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 573) – Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza 

środki finansowe PFRON, które zostaną przekazane przez Prezesa Zarządu PFRON. Zgodnie  

z §7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Powiat Prudnicki 

wystąpi do Funduszu o zaliczkę w wysokości 90% kwoty przeznaczonej na działalność WTZ  

w I kwartale 2022 r., w wysokości - 286.200,00,00 zł., która wraz z 10% wkładem własnym Powiatu 

zostanie przekazana w celu zapewnienia ciągłości działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Prudniku. Konieczność zaliczkowania środków uwarunkowana jest faktem, że Powiat przekazuje na 

działalność jednostce prowadzącej warsztat łączną kwotę nie później niż do 25 dnia miesiąca 

rozpoczynającego kwartał. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022 (druk  

nr 409). Poinformowała, że na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450) usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu 

strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań 

własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych 

lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Zgodnie  

z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym  Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały 

wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie w stosunku do pojazdów usuniętych 

z drogi na terenie Powiatu Prudnickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 

powoływanej ustawy. Rada Powiatu, ustala wysokość tych opłat biorąc pod uwagę konieczność 

sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego 

powiatu zgodnie z przyjętym orzecznictwem nie uwzględniając kosztów obsługi. Wysokość kosztów 

nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu ogłoszona w obwieszczenia 
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z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Realizację zadań związanych 

z usuwaniem pojazdów z dróg i ich parkowaniem została powierzona firmie zewnętrznej a umowa 

została zawarta do 31.12.2022 r. i zasadne byłoby do końca jej obowiązywania nie zmieniać wysokości 

opłat za usługi związane tą umową. Proponowane stawki za usunięcie pojazdu z drogi jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym mają zrównoważyć koszty odholowania samochodu osobowego i ciężarowego, 

jak i  koszty przechowywania ponoszone przez podmiot wykonujący usługę.  Proponowane stawki  

nie osiągają maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

jeżeli wydanej dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, ich wysokość nie może 

być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu. Biorąc pod uwagę opinię podmiotów, 

wykonujących usługę usuwania pojazdów, proponuje się ustalić koszty odstąpienia od usunięcia na 

poziomie 75 % opłat za usunięcie pojazdu, uchwalanych przez Radę Powiatu w Prudniku 

w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

Ad. 7 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poinformował, że przeprowadził analizę wynagrodzeń 

Starostów i diet samorządowców poprzednich kadencji. Rada Powiatu Prudnickiego I kadencji ustaliła 

w styczniu 1999 r. dla ówczesnego starosty wynagrodzenie brutto na poziomie 6 708 zł., co stanowiło 

wówczas 12,7-krotność najniższej krajowej, która w tym czasie wynosiła 528 zł. Przeliczając to na 

dzisiejszą siłę nabywczą, w odniesieniu do najniższej krajowej płacy dawałoby kwotę 38 240 zł. 

Jednocześnie Rada ustaliła wówczas diety radnych. Dieta Przewodniczącego Rady ustalona została na 

poziomie 200 procent najniższego wynagrodzenia i miała zmieniać się wraz ze wzrostem tego 

wynagrodzenia. Diety pozostałych radnych zostały ukształtowane na poziomie od 180 do 70 procent 

najniższej krajowej za udział w 1 sesji i 1 komisji i rosły proporcjonalnie i systematycznie, wraz  

ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w gospodarce. Kolejny starosta, uchwałą Rady Powiatu                             

z grudnia 2002 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 8 308 zł., co stanowiło wówczas 10,38-krotność 

najniższego wynagrodzenia. Jako trzeci starosta otrzymał na drodze wypracowanego konsensusu i za 

swoją zgodą w grudniu 2006 r. wynagrodzenie w kwocie łącznej 7 807 zł., a więc mniej niż poprzednik 

w roku 2002 o 500 zł. brutto. Ten pozytywny fakt nie został szczególnie odnotowany  

w lokalnych mediach. Kwota ustalonego wynagrodzenia stanowiła wówczas 8,3-krotność najniższego 

wynagrodzenia, również Rada Powiatu, uchwałą z dnia 27 czerwca 2008 r. zamroziła poziom 

wypłacanych sobie diet z uwzględnieniem najniższego wynagrodzenia na styczeń 2007 r. Diety 

Radnych nie zostały zatem podniesione, aż do listopada 2021 r. W kolejnych latach wynagrodzenie 
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Starosty Prudnickiego zostało zwiększone m.in. w sytuacji, gdy nie mieściło się już w dolnych 

widełkach dopuszczalnych dla tego stanowiska. Mimo wielu sukcesów osiąganych przez Powiat, nie 

bez jego udziału (powtarzane bardzo wysokie miejsca w kraju w Rankingach Związku Powiatów 

Polskich i czasopisma Wspólnota), wynagrodzenie to Rada Powiatu, w uzgodnieniu z nim, utrzymywała 

na poziomie najniższym w województwie opolskim i jednym z najniższych w kraju. Zdecydowanie 

wyższe pensje otrzymywali starostowie w innych powiatach, nawet ci, którzy dopiero rozpoczynali 

pełnienie swojej funkcji. W sytuacji, gdy odgórnie, przed 4 laty Rząd doprowadził do obniżki 

wynagrodzeń samorządowców i parlamentarzystów o 20 procent, wynagrodzenie Starosty Prudnickiego 

nie uległo pomniejszeniu, gdyż było niższe o ponad 20 procent od pułapu, który redukował Rząd. 

Najniższe wynagrodzenie w 2022 r. wzrosło do kwoty 3010 zł. Gdyby wynagrodzenie Starosty 

Prudnickiego nadal nie zostało podniesione, kształtowałoby się na poziomie 3,38-krotności najniższej 

płacy krajowej, byłoby zatem w odniesieniu do niej realnie niższe 3,75 razy niż w roku 1999. Zauważył 

te dysproporcje także Rząd RP, który zaproponował widełki płac m.in. dla starostów różnej wielkości 

powiatów. W zaistniałej sytuacji zaproponował, że usatysfakcjonuje go najniższe wynagrodzenie, które 

przyznają starostom powiatów podobnej wielkości do prudnickiego (głubczycki i namysłowski) 

tamtejsze Rady Powiatów. Nadmienić należy, że Starostowie Głubczycki i Namysłowski  zostali 

wybrani na tą funkcję po raz pierwszy. Po późniejszym podjęciu stosownych uchwał przez Rady 

Powiatów: Namysłowskiego i Głubczyckiego, Rada Powiatu w Prudniku nie znalazła powodów, by 

Staroście Prudnickiemu ustalić wynagrodzenie niższe, zwłaszcza po 15 latach sprawowania przez niego 

funkcji. Za podwyżką zagłosowała niemal cała Rada Powiatu, nawet opozycyjny klub PiS. Adekwatnie 

postąpiono w przypadku diet radnych, uchwałę w tej sprawie wzorując na tamtejszych samorządach. Po 

zmianach podatkowych w 2022 r. jego wynagrodzenie już po paru miesiącach tego roku, ustabilizuje 

się na kwocie 9 800 zł. netto. Będzie zatem realnie wyższe od wcześniejszego o 3 000 zł. 

Zarząd Powiatu przeanalizował wynagrodzenia Starostów i diety samorządowców poprzednich kadencji 

i wypracował stanowisko. 

2) Wicestarosta, Pan Janusz Siano zwrócił uwagę, że należy rozważyć wprowadzenie na sesję Rady 

Powiatu w m-cu styczniu projekty uchwał w sprawie przekształcenia szkół zawodowych w szkole 

CKZiU w Prudniku poprzez zmianę ich siedziby, w celu ponownego rozpoczęcia procedury reformy 

oświaty. 

Starosta Prudnicki poddał wniosek pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty i polecił przygotowanie na sesję styczniową 

projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie przekształcenia szkół zawodowych w szkole CKZiU 

poprzez zmianę ich siedziby.  
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Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za udział i zamknął posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski……………………….. 

 

Janusz Siano………………………………….. 

    

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 

 


