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Protokół Nr 40/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Nieruchomościami 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

Obecność członków Komisji według list obecności stanowi załącznik do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Starosta – Pan Radosław Roszkowski, 

- Wicestarosta – Pan Janusz Siano, 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska, 

- Główna Księgowa ZOZ w Białej – Pani Anna Porębska, 

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – Pani Jolanta Barska. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

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. Analiza raportu o stanie powiatu. 

6. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Prudnickiego za 2021 r. 

7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja w głosowaniu jawnym ,,jednogłośnie” przyjęła porządek posiedzenia bez uwag. 

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia Komisji. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzył i prowadził – Pan Kazimierz Bodaszewski, Przewodniczący Komisji, 

który powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu.  
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Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski stwierdził, że w posiedzeniu bierze 

udział 6 Członków Komisji, co oznacza że jest wymagane quorum. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poinformował, że do rozpoczęcia 

posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. W wyniku 

głosowania, protokół Nr 39/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., przyjęty został 6 głosami ,,za”. 

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poinformował, że w dniu 16 maja 

2022 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się spotkanie w sprawie obecnej sytuacji  

w PCM S.A. W związku z tym, iż na poprzednim posiedzeniu został przyjęty przez Komisję wniosek 

w sprawie zwołania spotkania, które było już zaplanowane, należy go wycofać.  

 Przewodniczący Komisji złożył wniosek formalny o wycofanie wniosku w sprawie zwołania 

spotkania w sprawie przedstawienia informacji o panującej sytuacji w PCM S.A., który przyjęto  

5 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”. 

Ad. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

Poinformowała, że  związku z wprowadzeniem do systemu prawnego ustawy z dnia 15 lipca 2020 r.  

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, 

nakładającej obowiązek uwzględnienia modelu struktury funkcjonalno- przestrzennej, w tym 

obszarów strategicznych inwestycji, Samorząd Powiatu Prudnickiego podjął działania zmierzające do 

opracowania Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. Zjawiska 

demograficzne przebiegające w samorządach lokalnych, w szczególności w ostatniej dekadzie, 

determinują szereg zmian zarówno w sferze społecznej, jak również gospodarczej, przestrzennej czy 

środowiskowej. Kwestie demograficzne stanowią tło wszystkich zadań realizowanych przez samorząd 

terytorialny, stąd koniecznością jest uwzględnianie ich w politykach i działaniach strategicznych 

jednostek samorządowych na wszystkich szczeblach administracji. Jednak procesy demograficzne nie 

są jedynym zjawiskiem determinującym konieczność zmiany kształtu Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego. Główne wyzwania strategiczne powiatu prudnickiego - oprócz demografii - nawiązują 

do gospodarki oraz partnerstwa w zarządzaniu powiatem. Pierwszym elementem tworzenia 

aktualizacji Strategii było stworzenie tzw. części diagnostycznej. W tym celu przeanalizowano 
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obowiązujący dokument, wyeliminowano zapisy, które nie odpowiadają już aktualnej rzeczywistości  

i wyodrębniono kwestie, które są nadal aktualne i będą częścią Strategii do 2030. Sformułowane 

zostały wnioski z przeprowadzonej diagnozy środowiskowo - przestrzennej, społecznej  

i gospodarczej, w kontekście trendów oraz zjawisk zewnętrznych, które mają istotny wpływ na 

kształtowanie polityki rozwoju w przestrzeni powiatu. Dokonano analizy SWOT. Zdefiniowane 

zostały następujące wyzwania w ramach polityki rozwoju: przystosowanie się do zmian, jakie 

spowoduje sytuacja demograficzna; wzmocnienie potencjału powiatu, który wpływać będzie na 

decyzje osób młodych dotyczące wyboru miejsca zamieszkania, w szczególności poprzez zwiększenie 

szans na pozostanie młodych na lokalnym rynku pracy, podnoszenie, jakości kształcenia i powiązanie 

go z wymiarem gospodarczym; wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców powiatu oraz 

kształtowanie rozwiązań zabezpieczających deficyt kadr; ewolucja polityki społecznej, w tym 

dostosowanie jej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, priorytety oraz cele szczegółowe wraz  

z kierunkami działań; integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz 

rozwoju aktywności gospodarczej; integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu 

na rzecz ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji Powiatu 

Prudnickiego, przystąpiono do prac związanych z określeniem wizji oraz misji Powiatu. Wizja i misja, 

stanowią kluczowe elementy struktury strategicznej. Wizja jest określeniem oczekiwanej przyszłości, 

tj. obrazem Powiatu Prudnickiego po zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć projektowych, działań, 

zamierzeń. Misja oznacza natomiast fundamentalną przyczynę istnienia. W przypadku powiatu, który 

należy traktować, jako „społeczność lokalną, zamieszkującą przestrzeń Powiatu Prudnickiego" misją 

będzie zwiększenie szans indywidualnego rozwoju mieszkańców w oparciu o wzajemne zaufanie, 

rozwiązywanie problemów w sposób kompleksowy, orientowanie na przyszłość oraz współdziałanie. 

W opracowanym dokumencie uaktualniono cele strategiczne w odniesieniu do zakładanych wymiarów 

rozwoju oraz zaakcentowano konieczność integrowania działań i efektów. Wskazano następujące cele 

strategiczne: Powiat Prudnicki obszarem aktywnym gospodarcza - rozwinięty rynek pracy  

w przestrzeni Powiatu Prudnickiego oraz zwiększona dynamika rozwoju gospodarczego; Powiat 

Prudniki obszarem wysokiej, jakości życia - aktywna wspólnota lokalna, wysoka, jakość usług 

publicznych, dobry stan środowiska; Powiat Prudnicki zarządzany w sposób partycypacyjny oraz 

partnerski. Wyznaczone zostały następujące priorytety prowadzonej polityki; dostosowanie kształcenia 

do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy; integracja działań szkół, przedsiębiorstw, organizacji 

wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy; rozwój strefy aktywności gospodarczej w Powiecie 

Prudnickim; wspieranie rozwoju przedsiębiorstw; wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów 

wiejskich; budowa i promocja oferty turystycznej w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz 

markę turystyczną; kształtowanie wysokiej, jakości edukacji i wychowania; wspieranie budowy 

społeczeństwa obywatelskiego; poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej; rozwój 

infrastruktury społecznej; poprawa dostępności i jakości świadczonych usług publicznych; 
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kształtowanie oferty usług publicznych przyjaznych rodzinie; zachowanie i ochrona środowiska; 

poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych; innowacyjne prowadzenie 

partnerskiej współpracy, wzmacnianie potencjału kapitału społecznego. W konstrukcji Strategii 

przyjęto zasadę komplementarności podejmowanych działań oraz współpracy instytucji 

samorządowych na szczeblu gminnym oraz powiatowym, organizacji społecznych, przedstawicieli 

mieszkańców i przedsiębiorców, w oparciu o dialog społeczny. Dlatego też Samorząd Powiatu 

Prudnickiego w kolejnych latach podejmie zintensyfikowane działania, aby Powiat Prudnicki, jako 

partnerska wspólnota samorządowa, stał się aktywny gospodarczo oraz społecznie, rozwijając się  

w oparciu o lokalne specjalizacje, wysoką jakość usług publicznych, innowacje społeczne  

i środowisko. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego do roku 2030, który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej 

Pani Anna Porębska, Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Białej. Poinformowała, że w związku ze sprawowanym nadzorem podmiotu tworzącego, 

określonym w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz  

art. 53a ust. 4 ww. ustawy podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez 

kierownika SP ZOZ. Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest 

działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na 

osiągnięcie zysku. Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi  

w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały 

potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń 

zdrowotnych. SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych 

przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne 

udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką 

odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych. 

Celem SP ZOZ jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym uzyskanie  

w 2021 r. 91,43 % możliwych punktów w kategorii wskaźników zadłużenia i efektywności, przy 
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wysokiej punktacji wskaźników płynności i zyskowności świadczy o stabilności ekonomiczno-

finansowej SP ZOZ i sprawności bieżącego zarządzania jednostką. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, ile ZOZ w Białej zarobił na covidzie. 

Pani Anna Porębska – odpowiedziała, że dokładnej kwoty nie pamięta, niemniej jednak w styczniu 

rachunek z Funduszu, kiedy to był miesiąc covidowy, była to kwota ponad 2 mln. zł., a na tą chwilę 

jest to 700 tys. zł., czyli 1 mln. 200 tys. zł. miesięcznie. Szpital otrzymał dużo sprzętu i ochrony 

środków osobistych z Agencji Rezerw Materiałowych. 

Starosta Prudnicki – zwrócił uwagę, że warto byłoby porównać zysk za rok kiedy nie było covidu,  

z zyskiem za rok kiedy był covid, ponieważ jest to wtedy miarodajne, plus również sprzęt który został 

pozyskany. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że wychodzi na to, że w ZOZ w Białej jest lepsza Rada 

Nadzorcza niż w PCM. 

Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę, że w ZOZ w Białej nie ma Rady Nadzorczej, tylko jest 

Rada Społeczna. 

Pani Anna Porębska – przyznała, że covid przyniósł duży zysk. 

Pan Józef Janeczko – powiedział, że podczas spotkania dot. sytuacji w PCM była mowa o tym,  

że Główna Księgowa nie jest w stanie powiedzieć na koniec kwartału, jak wygląda sytuacja 

finansowa. Natomiast w ZOZ w Białej nie ma z tym problemu, jeżeli poprosiłby o przedstawienie 

takiej informacji, to na pewno by ją uzyskał. 

Pani Anna Porębska – przyznała, że dopiero po 20 maja jest w stanie powiedzieć, jak wygląda 

sytuacja finansowa na koniec kwietnia i tak samo jest w każdym kolejnym miesiącu. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że Spółka Akcyjna rządzi się trochę innymi prawami. 

Pan Józef Janeczko – zwrócił uwagę, że na pewno są składane sprawozdania finansowe. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że obecnie posiadają informację z PCM sporządzoną na 

dzień 31 marca 2022 r., za kwiecień jeszcze nie otrzymali. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że informacja przedstawiona na dzień 31 marca 2022 r., jest bardzo 

zła, ponieważ jest 1 mln. 400 tys. zł. straty tylko w tym roku. Nasuwa się pytanie, jak sytuacja będzie 

wyglądała w kolejnych miesiącach.  

Pani Anna Porębska – powiedziała, że przed covidem zawsze początek roku był dla nich trudny  

i również mieli straty. 
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Starosta Prudnicki – powiedział, że w Prudniku jest dobre laboratorium i poprosił, aby szpital w Białej 

zlecał tam badania. 

Pani Anna Porębska – powiedziała, że w tej sprawie dzwonił do nich również Prezes PCM. Szpital  

w Białej ma umowę przetargową z laboratorium z Diagnostyki zawartą w ubiegłym roku na dwa lata. 

Jest to Instytucja Finansów Publicznych i muszą tych przetargów przestrzegać.  

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, który 

przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Prudnickiego za rok 2020. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020. Poinformowała, że w dniach od 29.11.2021 r. do 

30.11.2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku poddane było kompleksowej kontroli 

przez Opolski Urząd Wojewódzki w zakresie realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolujący wskazał konieczność uzupełnienia Oceny zasobów pomocy społecznej 

za rok 2020 o wnioski końcowe. W związku z tym, Uchwałę Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Powiatu Prudnickiego za rok 2020 zmienia się poprzez dodanie ust. 10 dotyczącego wniosków 

końcowych. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały jest wymienionych 9 punktów  

i zainteresował go punkt 1, dot. prowadzenia ośrodka wsparcia dla matek z małymi dziećmi i kobiet  

w ciąży. Zapytał, czy do tej pory PCPR tego nie zapewniał. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tego typu działania i pomoc w sytuacjach kryzysowych 

powiaty są zobowiązane prowadzić. Do pandemii Powiat prowadził ośrodek w Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Młyńskiej w Prudniku, z którym była podpisana umowa. Pandemia spowodowała, 

że DPS nie przyjmował takich osób, w związku z tym podpisano umowę z Konwentem Ojców 

Bonifratrów i ośrodek od ubiegłego roku tam funkcjonuje. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał o punkt 7 – rozwój instytucji ekonomii społecznej. 
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Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że mają takie intencje, żeby instytucje ekonomii społecznej 

rozwijać. Na terenie Powiatu Prudnickiego funkcjonowała jedna taka instytucja, Spółdzielnia 

Socjalna, która m.in. sprzedawała pierogi niedaleko prudnickiego rynku, ale nie wie czy funkcjonuje 

nadal. Na pewno takie są tendencje związane z deinstytucjonalizacją pomocy społecznej, żeby 

Spółdzielnie Socjalne przyjmowały więcej działań.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 

2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020, 

który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2017-2027”. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027”. Poinformowała, że podobnie jak 

wcześniejsza uchwała, jest to następstwo kontroli w PCPR. Kontrolujący wskazał konieczność 

uzupełnienia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027  

o wskaźniki realizacji działań. W związku z tym, Uchwałę Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r., zmienia się poprzez dodanie wskaźników realizacji działań  

w poszczególnych obszarach. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały wskazano liczbę Rad Seniorów. 

Zapytał, o jakie Rady Seniorów chodzi. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że Rady Seniorów są powoływane przez Rady Gminy i np. na 

terenie Powiatu Prudnickiego Rada Seniorów funkcjonuje w Prudniku i jest to doradczy głos dla 

Radnych w tym celu, ażeby ustalić kierunki działania Gminy. Rada Seniorów może również 

funkcjonować w Powiecie. 

Starosta Prudnicki – zapytał, czy jest zakładany ich wzrost. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że nie ma żadnych założeń.  

 Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2017-2027”, który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. Poinformowała, że uchwała również wynika z zaleceń pokontrolnych. Kontrolujący 

wskazał konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku, w ten sposób, aby katalog ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym był zamknięty.  

Starosta Prudnicki – zapytał, czy projekt w ramach którego utworzono mieszkania trwa nadal, czy już 

się skończył. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że trwa do listopada br. 

Pani Agnieszka Zagórska – poinformowała, że wnieśli o przedłużenie projektu do czerwca przyszłego 

roku i oczekują na informację. 

Starosta Prudnicki – jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o środki. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że mają oszczędności. 

Starosta Prudnicki – zapytał, ponieważ są tam płacone jakieś wynagrodzenia i chciałby, żeby było 

finansowe zabezpieczenie w czasie przedłużenia. 

Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, który przyjęto ,,jednogłośnie” 

6 głosami ,,za”. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Prudniku. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku. Poinformowała, 

że zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia  

25 marca 2004 r. jednostka prowadząca warsztat składa Powiatowi roczne sprawozdanie z działalności 

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Sprawozdanie 

stanowi podstawę do dokonywania przez Powiat (Rade Powiatu) corocznej oceny działalności 
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Warsztatu. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przedstawia się 

Radzie Powiatu zbiorcze sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za lata 2018-2021. Powyższe punkty zostaną wprowadzone w planie pracy Rady Powiatu 

w Prudniku w miesiącu czerwcu br. Poinformowała, że zostanie również wprowadzona autokorekta, 

ponieważ należy wprowadzić do planu pracy Rady Powiatu punkt dot. Przedstawienia sprawozdania 

finansowego Spółki PKS Głubczyce za 2021 r. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Bodaszewski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Prudniku, który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Analiza raportu o stanie powiatu. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu 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.  

Następnie 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. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – przeglądając raport zwrócił uwagę, że Starostwo zakupiło busa – 

wywrotkę. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że bus – wywrotka został zakupiony dla ekipy drogowej. 
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Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, co wykonano za kwotę 1 mln. 400 tys. zł. w ramach 

bioróżnorodności.  

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że w ramach projektu wykonano dwa parki, w Prudniku 

przy szpitalu i drugi przy ZS w Głogówku.  

 Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy prace zostały już zakończone. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że czekają jeszcze tylko na tablice upamiętniające drzewa, 

które są pomnikami przyrody i projekt zostanie zakończony. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, jakich placówek oświatowych dotyczy projekt ,,Sieć Inkubatorów 

Szkolnych”. 

Wicestarosta – odpowiedział, że dotyczy szkoły na ul. Prężyńskiej 3-5-7. 

Starosta Prudnicki – dodał, że dotyczy jeszcze szkoły w Czechach. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – Tarcza antykryzysowa w kwocie prawie 4 mln. 200 tys. zł. Zaciekawiła go 

informacja, że powstało 55 nowych podmiotów gospodarczych oraz utworzono 232 miejsca pracy, 

czym się chwali PUP. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przeniesienie szkoły 

CKZiU, czy dyrekcja CKZiU zgodnie z ustaleniami będzie miała siedzibę na ul. Kościuszki 55. 

Martwi go wiadomość, że podobno Zarząd, lub Starostowie chcą połączyć te dwie instytucje  

w przyszłości. Nie wie, czy taki jest pomysł, czy pojawiła się jakaś plotka.  

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że nie ukrywa, że docelowo powinna być to jedna, porządna 

szkoła techniczna na wysokim poziomie, natomiast nie zapowiada się, żeby to miało szybko nastąpić. 

W tej kadencji takich planów nie mają, ale uważa, że taki powinien być docelowy model. Kiedyś 

myśleli również o wspólnym Liceum, ale to przy ul, Kościuszki 55 dobrze się sprawdza i jest to mniej 

aktualny temat. Na zaproszenie Pana Wicestarosty przyjechał do Prudnika Pan Kurator. Został 

oprowadzony po obiektach i był bardzo zadowolony. 

Wicestarosta – dodał, że do Prudnika przyjechał Kurator, Pan Michał Siek. Odwiedzili obiekt na  

ul. Kościuszki 55, obejrzeli sale i pomieszczenia klasowe, miał dowolność i oglądał co chciał. 

Zobaczył również rewitalizacje parku wykonaną w ramach projektu bioróżnorodności, wykorzystanie 

piwnicy i zrobiło to na nim pozytywne wrażenie tzn. uważa, że Kurator nie będzie robił problemów, 

ponieważ te postulaty które zgłaszał w negatywnych postanowieniach, praktycznie zostały 

zrealizowane przez Powiat. Nie będzie można użyć argumentu, że warunki dla uczniów się pogorszą, 

ponieważ zdecydowanie się poprawią pod każdym względem, funkcjonalnym, ale również jeżeli 

chodzi o wykorzystanie bazy dydaktycznej.   
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Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy Pan Kurator był również w szkole na ul. Prężyńskiej. 

Wicestarosta – odpowiedział, że na ul. Prężyńskiej się wstępnie umówili, z tym że miał się spotkać ze 

Starostą przy okazji jego wizyty w Głogówku, ale ta uroczystość się jednak nie odbyła, więc nie miał 

okazji, ale będzie się starał takie spotkanie zorganizować, ponieważ jeżeli chodzi o szkołę na  

ul. Prężyńskiej, to kończą wszelkie prace. W tej chwili jest już bardzo zaawansowana inwestycja 

dotycząca placu wokół tego obiektu. Warto by było, aby Komisja Oświaty również się tam udała, po 

zakończeniu inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji jest na koniec maja i do końca czerwca na 

pewno będzie składał oficjalny wniosek do Kuratora, z prośbą o wydanie opinii, jeżeli chodzi  

o przeniesienie klas zawodowych, a ostateczna decyzja zostanie podjęta na sesji sierpniowej, ale 

najpierw dobrze by było, aby Radni obejrzeli te dwa obiekty i sami zobaczyli, jaki jest stan faktyczny, 

aby można było z pełną odpowiedzialnością podjąć decyzję. Jeżeli chodzi o dyrekcję, to nic nie 

wiadomo, na pewno jakiś ośrodek zarządzający na ul. Prężyńskiej musi być, w formie Wicedyrektora 

albo Dyrektora i to jest nieuniknione. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, jakie roboty są wykonywane przed łącznikiem w LO nr 1  

w Prudniku. 

Wicestarosta – odpowiedział, że parkingi.  

Starosta Prudnicki – powiedział, że robią wjazd utwardzony. Jest to kolejny etap zagospodarowania 

terenu przy LO nr 1. Formalnie parkingi to raczej nie będą, ponieważ naprzeciwko jest już duży 

parking. 

Wicestarosta – dodał, że jest to jedyna część, która nie jest zagospodarowana na terenie LO nr 1. 

Starosta Prudnicki – otrzymał informację, że prawdopodobnie jest tam schron. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy Kurator podczas swojej wizyty nie mówił nic negatywnego 

na temat asfaltowego boiska przy LO nr 2. 

Wicestarosta – powiedział, że z tym boiskiem mieli też trochę kłopotów przy okazji tego sporu 

związanego z wycinką 63 drzew. Może to brzmieć szumnie, że chcą wyciąć 63 drzewa, ale jest to 

szpaler, prawdopodobnie ktoś sobie kiedyś wymyślił zrobienie żywopłotu z modrzewi przy płocie, 

ponieważ rośnie jeden przy drugim i klinują się gałęźmi. Jaka jest argumentacja nauczycieli? Dźwięki 

od ulicy, nasłonecznienie, gdzie jest to północna ściana, jest tam jedna klasa, jedno okno i sala 

gimnastyczna. Są to tak bzdurne argumenty nauczycieli, że osobiście wstydziłby się coś takiego 

napisać. Jedyny racjonalny argument jest taki, że faktycznie trzeba wyciąć kilkanaście zdrowych, 

dużych drzew w postaci sosny i świerku. Wiemy wszyscy o tym, że potrzeba tam miejsc 

parkingowych, na parkingu Starostwa nie ma gdzie stawać, młodzież przyjeżdżająca samochodami 

parkuje na zielonej części. Nie są w stanie przyjąć kolejnej grupy pojazdów, która na pewno będzie 
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związana z młodzieżą, którą będą chcieli przenieść z ul. Podgórnej do Technikum. Wydawało mu się, 

że robią coś dobrego, coś potrzebnego szkole, po to zrewitalizowali piękny park, nie było zamiaru 

wycinać żadnego drzewa liściastego. Nauczyciele wymyślili alternatywę, żeby z asfaltowego boiska 

zrobić parking, tylko że nie rozumieją przepisów przeciwpożarowych, elementarnych przepisów 

dotyczących budowania parkingów, gdzie odległości od sąsiadów wynoszą przynajmniej 10 m, nie ma 

dojazdu z drugiej strony, jest tylko wąska uliczka. Wtrącają się w sprawy, które nie powinny ich  

w ogóle interesować, nie wspominając o tym, że angażują w to również mieszkańców okolicznych 

budynków. Zarząd przyjął zasadę, że nie będzie na siłę nikogo uszczęśliwiać, wykonają tylko część od 

strony ul. Zwycięstwa plus wjazd od bramy głównej.  

Pan Dragomir Rudy – zwrócił uwagę, że dużo aut się nie pomieści. 

Wicestarosta – obliczył, że zamiast 50 samochodów, wejdzie około 25, ale to jest zawsze coś. Okaże 

się, jak to się będzie kształtowało.  

Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że w stanie wojennym w LO nr 2 postawiono pomnik 

poświęcony rocznicy PRL-u, który jest trochę zarośnięty. Uważa, że powinno się go zlikwidować, 

ponieważ takich pamiątek nie powinno być. 

Wicestarosta – powiedział, że akurat ten pomnik nauczycielom nie przeszkadza. Zgodzi się z Radnym, 

że nie ma co upamiętniać słusznie minionych czasów. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że za komuny nie wszystko było dobre, ale też nie 

wszystko było złe, tak samo jak i teraz.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. W wyniku głosowania 2 osoby były ,,za”, 2 osoby 

,,wstrzymały się” od głosu i 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. 

Ad. 6. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Prudnickiego za 2021 r. 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., które organ stanowiący tj. Rada Powiatu rozpatruje  

i zatwierdza zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Opolu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. 
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 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., który przyjęto 5 głosami ,,za” przy 1 głosie 

,,wstrzymującym się”. 

Pan Dragomir Rudy – pogratulował Pani Skarbnik zajęcia III miejsca w rankingu Skarbników  

2022 w kategorii Powiat. 

 2. Autokorekta projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  

w Prudniku. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła autokorektę projektu 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. Autokorekta została wprowadzona, ponieważ w projekcie 

uchwały system nie zapisał zmiany i połączył dwa wiersze uchwały.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały będzie procedowany na sesji.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy został rozstrzygnięty przetarg na drobne remonty dróg. 

Starosta Prudnicki – odpowiedział, że jeszcze nie. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, aby na przyszłość tę procedurę rozpocząć szybciej. 

Starosta Prudnicki – powiedział, że jest to słuszna uwaga, cała procedura powinna się rozpocząć  

np. w marcu. 

Pan Józef Meleszko – poprosił, aby w chwili gdy będą znaczyć drogi to żeby nie robić strony koło 

szkoły w Szybowicach, która będzie frezowana przez firmę wykonującą kanalizację. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.  

 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz 

Bodaszewski podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i tym samym zamknął 

posiedzenie Komisji. 
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