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Protokół 213/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 09 maja 2022 r. 

 

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

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 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 4 członków Zarządu tj.: 

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

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) 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 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 
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6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) raportu o stanie Powiatu Prudnickiego za 2021 r.; 

2) sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za 2021 r.; 

3) projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku; 

4) projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Marzeń w Głogówku. 

2) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie korekty 

preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Konwent  

OO. Bonifratrów w Prudniku za rok 2022. 

3) Pismo Gminy Głogówek w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach gminnych. 

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 zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2022 r. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego budżetu na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 
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Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport o stanie powiatu prudnickiego za  

2021 r. Poinformowała, że obowiązek przedstawienia przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu 

wynika z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Na podstawie raportu 

oraz debaty nad raportem, Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu. Raport o stanie powiatu zawiera informację o aktywności i sukcesach  

w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne, zrealizowanych projektach, ważnych wydarzeniach w powiecie 

oraz działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2021 roku, realizacji strategii i programów, 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mieszkańcy, zgodnie z w/w ustawą, mogą zgłaszać się do 

debaty nad raportem do dnia 27.05.2022 r. do godz. 1200. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony raport. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu w Prudniku raport o stanie 

powiatu prudnickiego za 2021 r.  

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła analizę sprawozdań finansowych Powiatu 

Prudnickiego za 2020 r. Poinformowała, że bilans sporządzony na 31 grudnia 2021 r. odzwierciedla 

salda kont aktywów i pasywów wszystkich jednostek budżetowych Powiatu Prudnickiego. Nastąpił 

korzystny wzrost wartości aktywów trwałych o 3.746.279,73 zł. W bilansie wartość aktywów trwałych 

wykazuje się w  wartości netto, tj. po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. 

Akcje i udziały wykazują wartość 10.614.050 zł. – są to akcje PCM SA w Prudniku, gdzie powiat jest 

głównym udziałowcem (10.604.050 zł.) oraz udziały w spółce PKS Głubczyce (10.000 zł.). Aktywa 

obrotowe wykazują zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 231.792,62 zł. W pasywach 

dodatni wynik finansowy netto wynosi 9.870.733,48 zł. i jest wyższy niż w roku poprzednim o kwotę 

7.153.325,90 zł. Fundusz wzrósł do roku poprzedniego o kwotę 11.772.697,13 zł. Zobowiązania 

długoterminowe wykazują wartość 582.500 zł. (jest to zobowiązanie na wykup akcji od OPTIMA). 

Zobowiązania krótkoterminowe wykazują wzrost do roku ubiegłego o 268.584,94 zł., a fundusze 

specjalne wykazują spadek w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 262.286,50 zł. Ogółem suma 

bilansowa wzrosła o 3.978.072,35 zł. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej powiatu 

w 2021 r. wzrosły o 330.106,93 zł./dochody budżetowe/. Koszty działalności operacyjnej ogólnie 

wzrosły o 5.604.603,92 zł., wzrosły w pozycji: amortyzacja, około 856.000 zł.; usługi obce, około 

2.450.000 zł.; podatki i opłaty, około 62.000 zł.; wynagrodzenia, około 1.957.000 zł.; ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia, około 291.000 zł.; inne świadczenia finansowane z budżetu około     

449.000 zł.; ogółem 6.065.000 zł., natomiast zmalały w pozycji: zużycie materiałów i energii,                                                          

około 294.000 zł.; pozostałe koszty rodzajowe, około 166.000 zł.; ogółem 460.000 zł. Pozostałe 

przychody operacyjne zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 1.849.944,04 zł.: wzrósł zysk ze 

zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 10.000 zł.; zmalały dotacje o 5.136.330,67 zł., wzrosły inne 
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przychody operacyjne (w tym subwencje) o 3.276.386,63 zł. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły  

o 48.553,73 zł. Przychody finansowe zmalały o 18.884,12 zł. Koszty finansowe zmalały o  kwotę 

38.552,98 zł. Ogółem zysk z całokształtu działalności powiatu w kwocie 9.870.733,48 zł. wykazuje 

tendencję spadkową w stosunku do 2020 r. Na podstawie danych bilansu i rachunku zysków i strat, 

sprawozdań budżetowych o dochodach i wydatkach za 2021 r. oraz obrotów konta 800 Fundusz 

jednostki, wykazano zwiększenia i zmniejszenia funduszu oraz zysk netto za 2021 rok. Stan funduszu 

na koniec roku wykazał wzrost o 11.772.697,13 zł. W sprawozdaniu wykazano salda kont budżetu na 

31 grudnia 2021 r. W aktywach przedstawiono stan kont środków pieniężnych budżetu w kwocie 

12.673.834,16 zł., oraz należności dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

i prawnych w kwocie 472.984,56 zł. W pasywach wykazano zobowiązania finansowe z tytułu kredytów 

i obligacji w kwocie 22.569.106 zł. /dług publiczny powiatu/, który zwiększył się o 361.310 zł.  

w stosunku do 2020 r.; pozostałe zobowiązania w kwocie 245.036,42 zł. /opłata ewidencyjna + środki 

PFRON/, które zmalały o kwotę 679.373,80 zł. w stosunku do roku poprzedniego; nadwyżkę budżetu 

w wysokości 3.519.293,80 zł.; rezerwę na wydatki niewygasające w wysokości 539.537,40 zł., 

skumulowany niedobór na zasobach budżetu za poprzednie lata wynosi 14.933.550,48 zł.; rozliczenia 

międzyokresowe dotyczą rozchodów z tytułu subwencji oświatowej na styczeń 2022 r., otrzymanej  

w grudniu 2021 r. w kwocie 1.466.431 zł., dotacji celowej z budżetu państwa na Komendę Powiatową 

PSP w Prudniku, otrzymanej w grudniu 2021 r. w kwocie 280.000 zł. oraz środki z Funduszu Pracy  

w kwocie 500 zł. na 2022 – koszty obsługi. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną analizę. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował do Rady Powiatu analizę sprawozdań finansowych 

Powiatu Prudnickiego za 2021 r. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że ustawą z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono nową 

kompetencję Rady Powiatu – udzielenie Zarządowi wotum zaufania. Po zakończeniu debaty nad 

raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi 

wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu 

Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi 

Powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy 

o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

Zarządowi absolutorium. 

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości i skierował projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu wg kompetencji do Rady Powiatu.  

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na likwidację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Marzeń w Głogówku. 

Poinformowała, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Starosta Prudnicki zwrócił się do Wojewody Opolskiego 

z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację w/w Placówki z 14 miejscami socjalizacyjnymi, informując 

jednocześnie, że wszyscy wychowankowie tej placówki z dniem 1 lipca 2021 r. zostali przeniesieni do 

nowoutworzonej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Marzeń w Mochowie, która zapewnia 

całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, które przebywały w likwidowanej placówce. We wniosku 

o likwidację placówki Starosta Prudnicki poinformował, że budynek placówki w Głogówku jest 

niezamieszkały i generuje wysokie koszty utrzymania. Po uzyskaniu zgody na likwidację, budynek 

planowany jest do sprzedaży. Decyzją z dnia 26 kwietnia 2022 r., Wojewoda Opolski wydał zgodę na 

likwidację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Marzeń w Głogówku. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie korekty preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej prowadzonego przez Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku za rok 2022, ze względu na 

konieczność doposażenia pracowni terapeutycznych w kwocie 16 500,00 zł. Poinformowała, że 

wnioskowane doposażenie poszczególnych pracowni przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności 

warsztatu. Zakup nowego sprzętu pozwoli na prowadzenie zajęć terapeutycznych, które w jeszcze 

większym stopniu przyczynią się do rozwinięcia sprawności psychofizycznej uczestników. Warsztat 

Terapii Zajęciowej jest placówką, która swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2021 r. W trakcie 

prowadzenia zajęć terapeutycznych zauważono konieczność uzupełnienia wyposażenia pracowni  

w dodatkowy sprzęt. Zgodnie z § 19 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za zgodą powiatu, możliwe 

jest przeznaczenie na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe 
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wyposażenie nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów 

działalności warsztatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował korektę w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej prowadzonego przez Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku na rok 2022 ze względu na 

konieczność doposażenia pracowni terapeutycznych w kwocie 16 500,00 zł. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Gminy Głogówek w sprawie 

wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  

w dniach od 14.03.2022 r. do 31.03.2022 r. oraz od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. w obiektach 

gminnych. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił wystosować pismo do Wojewody 

Opolskiego w zakresie interpretacji prawnej na temat zawierania porozumień pomiędzy Powiatem 

Prudnickim a Gminami. 

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 

     

 


	Ad. 1 i 2
	Ad. 3

		2022-05-26T10:18:46+0200
	Radosław Roszkowski; Powiat Prudnicki


		2022-05-26T10:19:10+0200
	Janusz Siano; Powiat Prudnicki


		2022-05-26T10:19:35+0200
	Joachim Kosz; Powiat Prudnicki


		2022-05-26T10:19:57+0200
	Dragomir Rudy; Powiat Prudnicki




