Protokół Nr 45/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 21 lutego 2022 r.

Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz stwierdził, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy
czterech jej członków, co oznacza, że jest wymagane quorum.
- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Wiceprzewodniczący Komisji odczytał 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.

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

5.

Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

6.

Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Z powodu wcześniejszego zrealizowania 1 i 2 pkt. porządku przystąpiono do realizacji kolejnych jego
punktów.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz zapytał, czy Członkowie Komisji wnoszą
zastrzeżenia

do

protokołu

z

poprzedniego

posiedzenia

Komisji

z

dnia

24.01.2022

r.

W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie
protokół Nr 44/2022 z dnia 24.01.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”.
Ad. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 423)
Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania
dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 6.758.815 zł. Po otrzymaniu wstępnej promesy
z BGK, dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, wprowadzono do budżetu po stronie dochodów majątkowych zadanie:
w Rozdziale 60014 „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” na kwotę ogółem 6.750.000 zł.
Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 8.815 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z różnych
dochodów). W związku z niewydatkowaniem wszystkich planowanych do realizacji projektów
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z UE w 2021 r. i przesunięciem realizacji na 2022 r. (dochody wpłyną w 2023 r.), zmniejszono:
dochody majątkowe w Rozdziale 80195 o kwotę 106.287 zł. (projekt „Sieć inkubatorów
przedsiębiorczości szkolnej”); dochody bieżące w Rozdziale 80195: o kwotę 147.557 zł. (projekt „Sieć
inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”), o kwotę 631.935 zł. (projekt „Technika bez granic”). Po
stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę
6.750.000 zł. na zadanie "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład); w Rozdziale
90095 o kwotę 5.000 zł. (dotacje dla gmin na zadanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie
2020-2022”). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60004
o kwotę 475.000 zł. na wydatki bieżące (rozliczenie transportu publicznego za 2021 r.); w Rozdziale
85218 o kwotę 7.815 zł. (obsługa „Aktywny Samorząd” PFRON); w Rozdziale 90095 o kwotę
21.000 zł. (dotacje dla gmin na zadanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie 2020-2022”).
Zwiększa

się

przychody

budżetu

o kwotę

ogółem

500.000

zł.,

w tym:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł. Wolne środki dotyczą
rozliczenia 2020 roku. Zmniejsza się rozchody budżetu o 885.779 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (zaciągniecie mniejszego kredytu w 2021 r.,
niż planowano).
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy środki na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką są wprowadzane
do budżetu i później będą rozdysponowane.
Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak, w zależności czy będą to zadania inwestycyjne jak
np. remont świetlicy, czy zadania bieżące np. drobne zakupy.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał o środki w Dziale 600, przeznaczone na działalność Statutową
w kwocie 475.000 zł., na co zostaną przeznaczone.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na rozliczenie transportu publicznego za 2021 r. Wpłynęło
rozliczenie roczne i Powiat musi zwrócić ok. 254 tys. zł., jako rekompensata za transport lokalny za
2021 r., a druga część to zwrot do Województwa.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy w tej pozycji nie ma składki, którą Powiat płaci.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie, środki na składkę są zabezpieczone w budżecie już
w styczniu.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, za co są te środki konkretnie.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że za transport zbiorowy.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wynika z tytułu
niewykorzystanych środków.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że Urząd Wojewódzki przysłał szacunkowo więcej środków.
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Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy na niewykonanie miała wpływ pandemia.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Judyta Walocha. W posiedzeniu bierze udział 5 członków
Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.
Pan Dariusz Kolbek – zastanawia się, czy w związku z inflacją, środki z Powiatu na Marszałkowską
Inicjatywę Sołecką nie powinny zostać zwiększone.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że stopy procentowe znowu poszły do góry.
Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że na razie Powiat mieści się w normach, zobaczy jak sytuacja
będzie wyglądała w drugim półroczu, w razie czego, trzeba będzie przesuwać środki na odsetki.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy były już jakieś regulacje płac.
Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy są środki na ten cel.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że środki, które są w budżecie zapisane na ten cel, na
niewiele starczą, jeżeli by je podzielić na wszystkich pracowników.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że nie każdy dostanie podwyżkę w takiej samej wysokości,
wiadomo że osoba, która ma wyższe wykształcenie i jest za coś odpowiedzialna dostanie więcej.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że niektórym osobom z wyższym wykształceniem
pracującym w urzędzie by w ogóle nie zapłacił, ponieważ nie rozumie, jak można nie wykonać czegoś,
co się obiecuje od dwóch lat. Chodzi o uprzątnięcie gałęzi na drodze z Głogówka do Racławic Śl., które
Naczelnik Drogownictwa obiecał uporządkować.
Pan Dariusz Kolbek – złożył wniosek formalny o zwiększenie środków do 2 tys. zł., na jedno sołectwo
w związku z realizacją programu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (…)”.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Dariusza Kolbka o zwiększenie środków do 2 tys. zł., na jedno sołectwo w związku z realizacją
programu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (…)”. Wniosek został odrzucony 4 głosami
,,przeciw” przy 1 głosie ,,za”.
Następnie Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 423), który przyjęto
,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Prudnickiego (druk nr 424)
Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć w części
dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1
i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie
w poz. 1.3.2.2 "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład) do realizacji w latach 20222023 na kwotę ogółem 15.900.000 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 7.640.000 zł., na 2023 r. na kwotę
8.260.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień
podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększonoprzychody budżetu w 2022r. o kwotę ogółem
500.000 zł., w tym:wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł.
Wolne środki dotyczą rozliczenia 2020 roku. Zmniejsza się rozchody budżetu w 2022 r. o kwotę
885.779 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał o wkład własny na realizację zadań w ramach ,,Polskiego Ładu”.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że Powiat ma przyrzeczoną promesę na 15 010 000 zł.
na zadania w ramach ,,Polskiego Ładu”, a kwota 890 000 zł. zabezpieczona jest jako wkład własny,
który był wcześniej wprowadzony do budżetu. Wprowadza się po dochodach tylko część środków na
ten rok, a druga część w wysokości 8 260 000 zł. jest wprowadzona do WPF.
Pan Dariusz Kolbek – zapytał, ile Powiat przewiduje wykorzystać środków z ,,Polskiego Ładu” w tym
roku.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że planowana kwota to 6.750.000 zł., które zostały
wprowadzone do budżetu, plus wkład własny.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, co w przypadku, jeżeli Powiat nie będzie w stanie wykonać drogi,
ze względu na wzrost cen.
Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że w ,,Polskim Ładzie” nie ma przepisu, który mówiłby,
że można cokolwiek zmienić w zakresie zmienić, więc jeżeli przetarg rozstrzygnie się na większą kwotę,
to albo Powiat weźmie promesę, albo nie. Dopiero rozpoczęły się przetargi, więc jest nadzieja, że może
przepisy się zmienią.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 424), który
przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
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3. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 r.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że każdy z członków Komisji
otrzymał przedmiotowe sprawozdanie i poprosił o zadawanie ewentualnych pytań.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 r., które przyjęto ,,jednogłośnie”
5 głosami ,,za”.
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że każdy z członków Komisji
otrzymał przedmiotowe sprawozdanie i poprosił o zadawanie ewentualnych pytań.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021, które przyjęto ,,jednogłośnie”
5 głosami ,,za”.
5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że każdy z członków Komisji
otrzymał przedmiotowe sprawozdanie i poprosił o zadawanie ewentualnych pytań.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata
2017-2023, które przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
6. Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami
w 2021 r.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu
(…) o przedstawienie przedmiotowego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2021 r. Poinformował, że
Komisja pracowała w 6 osobowym składzie: Kazimierz Bodaszewski – Przewodniczący; Joachim
Kosz - Wiceprzewodniczący; Ryszard Kwiatkowski; Józef Meleszko; Dragomir Rudy; Józef Janeczko.
W roku sprawozdawczym Komisja odbyła 11 posiedzeń. Rozpatrywano i analizowano tematykę zgodną
z zatwierdzonymi przez Radę Powiatu półrocznymi planami pracy. Członkowie Komisji Budżetu (…)
na swoim posiedzeniu w dniu 21.02.2022 r. przyjęli sprawozdanie ,,jednogłośnie”.
Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie sprawozdania z pracy
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2021 r., które przyjęto
,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
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Ad. 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy oświadczenie majątkowe Radnego jest składane na dzień
30 kwietnia, czy 31 grudnia.
Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na dzień 31 grudnia.
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław
Czupkiewicz podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

…………………………………
Protokołowała:
Natalia Świczewska

………………………………….
Przewodniczący Komisji
Mirosław Czupkiewicz
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