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 Protokół Nr 40/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 24 marca 2022 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. Kontrola realizacji transportu publicznego współfinansowanego przez Powiat Prudnicki w 2021 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 39/2022 z posiedzenia z dnia 24.02.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że w porządku obrad 

Komisji w punkcie 5 należy wprowadzić punkt: 5. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego z Kontroli 

działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2021 r. w zakresie prowadzenia ewidencji 

przyjmowanych i realizowanych spraw, który został pominięty podczas przygotowywania 

zawiadomienia o zwołaniu dzisiejszej Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie zaproponowaną 

zmianę, którą przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Kontrola realizacji transportu publicznego współfinansowanego przez Powiat Prudnicki w 2021 r. 
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5. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego z Kontroli działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w 2021 r. w zakresie prowadzenia ewidencji przyjmowanych i realizowanych spraw. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek obrad przyjęto ,,jednogłośnie” 

Ad. 4. Kontrola realizacji transportu publicznego współfinansowanego przez Powiat Prudnicki  

w 2021 r. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poprosiła członków Zespołu Kontrolnego  

o przedstawienie protokołu z kontroli realizacji transportu publicznego współfinansowanego przez 

Powiat Prudnicki w 2021 r. 

Pani Judyta Walocha przedstawiła protokół z kontroli realizacji transportu publicznego 

współfinansowanego przez Powiat Prudnicki w 2021 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki, będący 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie realizował zadania wynikające  

z Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W 2021 roku wspólnie  

z Gminami: Prudnik, Głogówek i Lubrza kontynuował realizację transportu zbiorowego na podstawie 

Umowy nr 1/2020 zawartej w dniu 30 grudnia 2020 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach. W Powiecie Prudnickim w roku 

2021 transport publiczny funkcjonował na 38 liniach komunikacyjnych, z czego 50% kosztów pokrywa 

Powiat Prudnicki, 19,05% Gmina Prudnik, 13,81% Gmina Lubrza i 17,14% Gmina Głogówek. Na 

realizację przedmiotowego zadania w 2021 r. Powiat wydatkował łącznie kwotę 1 664.531,82 zł., na te 

wydatki złożyły się środki własne w wysokości 305 786,85 zł oraz dopłata w kwocie 1 358 744,97 zł., 

którą Powiat Prudnicki pozyskał na podstawie Umowy nr 805.3.49.2020 zawartą dnia 31.12.2020 r.  

w Opolu z Wojewodą Opolskim w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej. PKS Głubczyce Sp. z o.o., jak w latach poprzednich, 

przekazywał Powiatowi Prudnickiemu, co miesiąc informację na temat zrealizowanych przewozów na 

poszczególnych liniach. Podobny raport składany był przez PKS za cały rok 2021. Dokonano 

weryfikacji sieci połączeń autobusowych na terenie powiatu i wprowadzono kilka nowych linii 

przechodzących przez miejscowości dotychczas nieobjętych komunikacją autobusową bądź też 

zwiększono częstotliwość przejazdów na liniach istniejących. W 2021 roku trwały intensywne prace 

nad powołaniem Związku Powiatowo- Gminnego, którego celem byłoby przejęcie zdania organizatora 

transportu zbiorowego samorządów z powiatów głubczyckiego i prudnickiego. W tym celu odbyło się 

kilka spotkań zorganizowanych w gminie Głogówek z udziałem wszystkich włodarzy zainteresowanych 

utworzeniem nowego podmiotu. Proces rejestracji oraz przygotowanie pod kątem prawnym  

i organizacyjny wziął na siebie Powiat Prudnicki. Dnia 22 listopada 2021 roku w wyniku publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego statutu powstał Powiatowo- Gminny Związek 
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Transportu „Pogranicze”. W skład Związku weszło osiem samorządów: Gmina Branice, Kietrz, 

Głubczyce, Głogówek, Lubrza, Prudnik oraz Powiat Głubczycki i Powiat Prudnicki. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – Zapytał, jak długo Powiat będzie otrzymywał wsparcie Wojewody?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że wsparcie jest udzielane co roku. Co roku składa się 

wniosek, ale nie wie do kiedy będzie, na razie fundusz istnieje i są środki. Może się okazać, że na 

przyszły rok nie ogłoszą konkursu.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, co w takiej sytuacji?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że wtedy powiat określa linie i płaci w całości.  

Pani Judyta Walocha – powiedziała, że oczywiście trzeba rozliczać się z kosztów jakie ponosi się za 

poszczególne linie.  

Pani Agnieszka Zagórska - tak, tylko fundusz jest na dany rok. Może być tak, że w przyszłym roku nie 

będzie na to pieniędzy.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, ile powiat musi dopłacić na dzień dzisiejszy?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy dopłacili w ciągu całego roku  

305 000 zł.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy jest to kwota bez kosztów udziału w funkcjonowaniu 

Związku? 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy została już ustalona stawka?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak. Nie pamięta ile, ale to sprawdzi.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy jest to składka opłacana na funkcjonowanie Stowarzyszenia? 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak, a osobno jest na przejazd.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy Stowarzyszenie wszystko teraz rozlicza?  

Pani Agnieszka Zagórska - odpowiedziała, że dopiero w tym roku.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, ile jest zatrudnionych osób na dzień dzisiejszy?  

Pani Agnieszka Zagórska – jak dobrze pamięta, to pięć. Jest Główna Księgowa, obsługa prawna, po 

dwie osoby w biurze. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał o osoby funkcyjne?  
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Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że zero, nie pobierają.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że jest bardzo dużo osób. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że razem z Prezesem jest pięć osób, jak dobrze kojarzy. Są na 

pewno dwie osoby merytoryczne, jest obsługa prawna to już są trzy. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, gdzie dokładnie znajduje się siedziba Związku?  

Pani Judyta Walocha – odpowiedziała, że w Głubczycach.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy mają swoją siedzibę w Ratuszu?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że chyba przy PKS.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – czy dobrze rozumie, że Związek tak naprawdę funkcjonuje od pierwszego 

br.? 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie, funkcjonuje od 22 listopada 2021 r., gdy Związek 

został zarejestrowany.  

Pani Judyta Walocha – zwróciła uwagę, że będzie to chyba wygodniejsze rozwiązanie dla Powiatu. 

Pani Agnieszka Zagórska - byle nie było drożej.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – jeżeli chodzi o sprawy personalne, to jest Prezes i Wiceprezes, jest 

Komisja Rewizyjna, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Wicestarosta głubczycki, który 

kontroluje swojego szefa Wiceprezesa, więc są takie powiązania. Zapytał, czy Radni będą otrzymywali 

informację o funkcjonowaniu Związku? Powiat jest członkiem różnych Stowarzyszeń, a do tej pory tak 

naprawdę, odkąd pamięta nie było informacji np. dotyczącej Stowarzyszenia Euroregion Pradziad. 

Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę, że w/w informacja jest w planie pracy Komisji Rewizyjnej. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - tak, ale czy nie byłoby zasadne pomyśleć o tym, aby takie informacje 

znalazły się na sesji. 

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – powiedziała, że o Związku ,,Pogranicze” będzie na pewno, z tym, 

że jeszcze nie wiadomo, w którym momencie Związek będzie przyjmować sprawozdania dlatego,  

że w grudniu 2021 nie było żadnych środków finansowych.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że jest jeszcze Euroregion Pradziad, czy Subregion 

Południowy. Czy ktoś z Radnych  w ogóle mógłby coś powiedzieć na temat Subregionu Południowego? 

Czym się zajmuje, co robi, jak to wygląda itd.? 

Pani Bożena Wróblewska – zwróciła uwagę, że nic nie wiedzą. 
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Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że Komisja może złożyć wniosek o wprowadzenie takiego 

punktu do planu pracy Rady Powiatu. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - jest jeszcze Związek Powiatów Polskich. Zapytał, czy tam również powiat 

płaci składki?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – czyli Powiat płaci składki dla Subregionu Południowego, Stowarzyszenia 

Euroregion Pradziad i Związku Powiatów Polskich. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak.  

Pani Bożena Wróblewska – zapytała, czym Subregion się zajmuje?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że wraz z Subregionem powiat składa te duże projekty. 

Jeżeli jest nabór w ramach RPO, to jest właśnie w ramach Subregionu. Tych projektów wtedy powiat 

nie składa sam, ponieważ nie miałby tylu punktów. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy trzeba być członkiem, żeby złożyć taki wniosek?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że jeżeli ktoś nie jest członkiem, to składa bezpośrednio 

sam, ale wtedy nie ma punktów tyle od Marszałka. Teraz dopiero będą te pieniądze celowane na te 

ośrodki, więc już nie będzie właśnie tak jak do tej pory było, że ktoś mimo, że nie był w Subregionie to 

składał do Marszałka, tylko pula będzie na Subregion. To akurat jest dobre, ponieważ się dzielą, na 

przykład prowadziła projekt drogowy i go obsługiwała, a więc rozliczała go w całości za siebie i za te 

Gminy. Inny projekt tak jak teraz jest Bioróżnorodność, to akurat powiat jest partnerem. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak to jest, skoro jest Subregion, który ma jakieś organy, ma 

pracowników zatrudnionych, tak jak Euroregion Pradziad, to dlaczego pracownicy Starostwa się tym 

zajmują? Skoro powiat płaci składki to rozumie, że po to jest Subregion, żeby to robić. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że środki idą z budżetu powiatu i zadanie realizują na 

miejscu. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jaka jest rola takiego Subregionu? Co robią pracownicy tam 

zatrudnieni?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że pracownicy obsługują posiedzenia.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - odnosi wrażenie, że tworzy się coś, Gminy, Powiaty płacą, no bo trzeba 

być, żeby te punkty mieć, ale i tak gro pracy wykonują partnerzy w danych projektach. To jest tak samo 

jak na przykład zaangażowanie osób w struktury władzy danych ugrupowań. Jeżeli nasz Wicestarosta 

jest Prezesem Stowarzyszenia Transportu, nasz Starosta jest Prezesem Euroregionu Pradziad, ja 
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rozumiem to po pierwsze wiedza, ale gro spraw on załatwia w ramach swoich godzin pracy, którą 

mógłby poświęcić dla naszego Powiatu. Z drugiej strony inni Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie 

cieszą się, oni są tylko członkami z mocy statutu, oni tej roboty nie wykonują, przyjadą sobie na 

zebranie, podniosą rękę, ale gro tej pracy robią pracownicy. Jednak Prezesi muszą poświęcić tego czasu 

dużo więcej.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

z kontroli realizacji transportu publicznego współfinansowanego przez Powiat Prudnicki w 2021 r., 

który został przyjęty ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego z Kontroli działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w 2021 r. w zakresie prowadzenia ewidencji przyjmowanych i realizowanych spraw. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła wystąpienie pokontrolne  

i poddała je pod głosowanie.  

Członkowie Komisji ,,jednogłośnie” przyjęli i skierowali na posiedzenie Rady Powiatu 

wystąpienie pokontrolne z Kontroli działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w 2021 r. w zakresie prowadzenia ewidencji przyjmowanych i realizowanych spraw. 

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

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że na sesji zostanie 

zaproponowana zmiana porządku obrad, poprzez: 1) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały  

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 427a); 2) wprowadzenie 

autokorekty projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi Nadvirniańskiemu  

z Ukrainy (druk 432 a); 3) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. (druk 434a); 4) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 435);  

5) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436); 

6) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 437); 

7) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438); 

8) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy (druk 439); 9) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 
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budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 

440).  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał o SKS-y, czy nauczyciel, który zostaje po godzinach, będzie 

pobierał wynagrodzenie za godzinę tak ?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy będzie miał to normalnie na liście płac. Czy te pieniądze, 

które on otrzymuje z tego tytułu będą brane do wyliczenia średniej wymaganej płacy nauczycieli. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że będą to godziny ponadwymiarowe, bo inaczej nie może 

świadczyć.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – dodała, że chyba iż będą to nauczyciele niepracujący  

w tej szkole. Wtedy mogą dostać umowę zlecenie. 

Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że tak, a jeżeli to będzie pracownik tej szkoły, to musi być to 

godzina ponadwymiarowa.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy godziny ponadwymiarowe są wliczone do średniej.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że chyba tak, jest to jako całość. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy w tym przypadku nie patrzymy na źródło finansowania. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że w uchwale w sprawie określenia zakresów pomocy 

obywatelom Ukrainy nie wskazano skutków finansowych.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że nie ma, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest  

w stanie określić, co trzeba będzie zakupić.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy nie można wpisać przybliżonej kwoty? 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że będzie to w granicach tego, co jest zabezpieczone  

w budżecie.  

Pani Judyta Walocha – zapytała, czy Powiat nie dostanie nic z góry?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie. Dostają po 40 zł. na obywatela Ukrainy, z czego  

35 zł. przeznacza się na catering.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że wczoraj Burmistrz mówił, że interweniowali u Pana 

Wojewody i zwiększyli  im kwotę. Podobno ma być 70 zł.  
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Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że dla hoteli i pensjonatów, a Prudnik się łapie jako miejsca 

schroniskowe, a nie jako hotel. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - czyli to jest na co?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że są to warsztaty przy szkole w Głogówku, więc to nie jest 

żadne miejsce hotelowe. To jest tam, gdzie były warsztaty sztukatorskie, było tam wszystko 

wyremontowane, są łazienki, szatnia, więc tam ich ulokowali.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy na tym Domu Dziecka też są?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie, w Domu Dziecka Wojewoda nie zgodził się, żeby 

ich ulokować z tego względu, że jest to placówka i tylko placówka może się tam znajdować, czyli np. 

może być tam Dom Dziecka z Ukrainy przeniesiony albo jakaś fundacja, która działałaby na rzecz tych 

dzieci, więc tylko taka forma zinstytucjonalizowana.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - Czyli rozumie, że otrzymują 40 zł. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że oni nie otrzymują tych pieniędzy, powiat dostaje 40 zł.,  

z czego 35 zł. idzie na całodzienne wyżywienie.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że Radni mają podjąć uchwałę i tak naprawdę nie znają 

skutków finansowych. Uważa, że takiej uchwały nie powinno być.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – powiedziała, że jest to wymóg ustawowy, jeżeli Powiat chce 

pomagać, to Rada musi określić ten zakres.  

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że Rada musi określić zakres, nawet nie kwotę.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że jest statut, który mówi jak powinien wyglądać projekt 

uchwały.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – powiedziała, że Zarząd nie może wydatkować żadnych środków 

bez przedmiotowej uchwały.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że należy wpisać jakąś kwotę, wtedy będzie to zgodne ze 

statutem, np 100 tys. zł, 200 tys. zł, milion.  

Pani Agnieszka Zagórska- powiedziała, że nie wiedzą ile, dlatego nie podawali. Działają w ramach 

posiadanego budżetu.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - pamięta jak złożył kiedyś projekt uchwał i został on odrzucony, bo nie ma 

skutków finansowych, dlatego cały czas się domaga, aby uchwały wyglądały tak, jak przewiduje statut. 

Dzisiaj ten projekt uchwały jest niezgodny ze statutem.  
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Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę, że ustawa nie mówi o określeniu kwoty, ustawa mówi o 

określeniu zadań.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że Ustawa o Samorządzie Powiatowym mówi o statucie. Rada 

przyjęła statut. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że są sprawy wyższego rzędu. Zapytała, czy Statut jest sprawą 

wyższego rzędu, czy wejście w życie tej ustawy, na podstawie której będą mogli pomagać?  

Pan Mirosław Czupkiewicz - nie mówi, żeby nie pomagać, tylko o tym żeby wpisać kwotę, tylko tyle  

i wtedy spełnimy wzór zapisu statutowego.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że z dnia na dzień może się okazać, że nagle przybędzie 200-

300 osób i będą musieli sesję nadzwyczajną zwoływać.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - powiedział, że wielokrotnie tak jest, że się wydaje pieniądze, a na kolejnej 

sesji się zmienia itd. Można środki między paragrafami przerzucić.  

Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę, że środki są w budżecie powiatu, który jest na ten rok.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - chodzi o to, żeby wpisać skutki finansowe, określić kwotę i ją wpisać do 

budżetu.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że kwota jest w budżecie, mogliby ją jedynie wyodrębnić, bo 

to nie są dodatkowe pieniądze.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, z czego to będzie zapłacone?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że np. zabiorą z usług. Mogą w uzasadnieniu wpisać na razie 

kwotę 50 tys. zł., ale na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić dokładnej kwoty.  

Pan Mirosław Czupkiewicz - Czyli powiat ma określić formy pomocy i trybu? 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że przyszła decyzja Wojewody nakazująca właśnie w tym 

zakresie pomoc uchodźcom.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – przeprasza Pana Wojewodę, ale nie ma on prawa nakazać Samorządowi.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że ma.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy jest to nakaz, czy prośba?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nakaz w natychmiastowym wykonaniu, to jest decyzja.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że każda decyzja wydawana Samorządom musi mieć pokrycie 

finansowe. 
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Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – powiedziała, że w tej sytuacji taką furtkę dostał Pan Wojewoda. 

Ale jeżeli jednostka chce i ma na to środki to powinna podjąć taką uchwałę.  

Pan Mirosław Czupkiewicz: zapytał, czy powiat ma na to pieniądze w budżecie?  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – odpowiedziała, że środki będą przeznaczane zgodnie  

z potrzebami. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że wiedzą już dziś, że ludziom w Głogówku brakuje takich 

podstawowych rzeczy.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że to wystarczy powiedzieć, że jeżeli dostajemy 40 zł., a koszt 

wyżywienia jest prawie 70 zł. no to wiadomo, że trzeba pomóc. Zapytał, ile mamy osób?  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek – odpowiedziała, że 700.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – więc wystarczy to obliczyć i wpisać w budżecie np. 100 tys. zł. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że dopisze kwotę 100 tys. zł.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że jemu nie chodzi o kwotę 100 tys. zł. tylko oczekiwałby, 

aby w projekcie uchwały były określone skutki finansowe. Skoro ich nie można określić na przyszłość, 

bo to jest trudne, no to określmy jakąś kwotę na dzisiaj.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że to też zależy od tego, z czym Ci ludzie przyjeżdżają. Jeden 

ma ubrania, drugi ich nie ma itd. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę na drugi projekt uchwały dot. obywateli Ukrainy, gdzie 

została wpisana kwota.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że została wpisana kwota do 85 tys. zł., ponieważ to była kwota 

z rezerwy.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że w tym przypadku również można by było określić jakąś 

maksymalną kwotę. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że najwyżej będą to poprawiać.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że jeżeli zostanie projekt uchwały poprawiony, to zagłosuje 

,,za”, ponieważ trzeba pomóc. Zapytał, czy wiadomo już, kiedy będą podwyżki w Starostwie.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że są w trakcie. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, ze z tego co wie, to na dzień dzisiejszy pracownicy ich jeszcze 

nie dostali.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że jakieś transze poszły, a więc są przyznawane.  
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Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak wygląda sytuacja w jednostkach?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że w PCPR wie, że były przyznawane, ale nie wie w jakiej 

wysokości.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak wygląda sprawa podwyżek w szkołach, gdzie są zatrudnieni 

nie tylko nauczyciele?  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tego nie wie.  

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 

Emilia Cimochowska-Paluszek              Bożena Wróblewska 


