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Protokół Nr 43/2022  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 29 września 2022 r. 

 

 

Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska stwierdziła,  

że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

- Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) – Pani Emilia Cimochowska-Paluszek. 

Pani Joanna Korzeniowska odczytała 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. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego oraz 

wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. 

          5.   Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

          6.   Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji 

Edukacji (…), która powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.  

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

 Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu bierze 

udział 7 członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Pani Joanna Korzeniowska poinformowała, że do 

rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji. Po przegłosowaniu protokół Nr 42/2022 

z dnia 25 sierpnia 2022  r., został przyjęty 7 głosami ,,za”. 
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Na posiedzenie Komisji przybyli: Pani Magdalena Sobczak, Pani Bożena Wróblewska oraz 

Pan Dragomir Rudy. W posiedzeniu bierze udział 10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane 

quorum. 

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

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.  

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Poinformowała, że zgodnie z art. 5a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, 

roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu. Celem głównym Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Powiatu Prudnickiego,umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem, a organizacjami dla budowania 

społeczeństwa obywatelskiego. Celami szczegółowymi Programu są: kształtowanie idei 

społeczeństwa obywatelskiego w świadomości społecznej; umacnianie poczucia odpowiedzialności za 

wspólnotę samorządową; pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu; zwiększanie 

udziału organizacji w realizacji zadań publicznych; podejmowanie działań mających na celu 

podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji; integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz wzmacnianie spójności społecznej; stworzenie właściwych warunków do 

efektywnej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i jego organami.  Na realizację 

Programu planuje się ogółem kwotę 433 020,00 zł., ujętą w projekcie budżetu Powiatu na rok  

2023 z przeznaczeniem na priorytetowe zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego - 12 000,00 zł.; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 41 000,00 zł.; turystyka 

i krajoznawstwo - 7 000,00 zł.; ochrony i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - 2 000,00 zł.; pomoc 

społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób - 288 000,00 zł.; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 

i młodzieży - 4 000,00 zł.; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 6 000,00 zł.; udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa - 64 020,00 zł.; 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł.; inicjatywa lokalna - 6 000,00 zł.   
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, który przyjęto „jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. 

Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił projekt 

uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. Poinformował,  

że w związku ze zmianami w ustawie – Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 1 września  

2022 r. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustaw w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, w tym wprowadzeniem w art. 9ca ust. 11-13 

ustawy – Karta Nauczyciela funkcji mentora, którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco 

nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, zmienione zostało 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,  

w którym w § 5  pkt 2 lit. c, w miejsce dotychczasowego dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu, 

wprowadzono dodatek funkcyjny dla mentora. Jednocześnie, w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy w okresie do dnia 

31 sierpnia 2027 r. zachowano uprawnienie do dodatku funkcyjnego w odniesieniu do nauczycieli, 

którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień 

nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1-5 cyt. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Przepisy rozporządzenia 

nowelizującego z dnia 24 sierpnia 2022 r. weszły w życie z dniem 1 września 2022 r. Organy 

prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określają wysokość dodatku funkcyjnego 

w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu 

wynagradzania. Mając na uwadze powyższe, organy prowadzące, będące jednostkami samorządu 
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terytorialnego, powinny dokonać odpowiednich zmian w treści dotychczasowych regulaminów 

wynagradzania. Nauczyciele, którzy będą pełnili funkcję mentora są bowiem uprawnieni do dodatku 

funkcyjnego z tego tytułu począwszy od dnia 1 września 2022 r. Uchwała podjęta po dniu 1 września 

br., musi uwzględniać uprawnienie nauczyciela mentora do dodatku funkcyjnego od początku roku 

szkolnego 2022/2023. Uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych. Dotychczas 

wypłacany był dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, czy Związki Zawodowe wyraziły opinię. 

Pan Ryszard Matuszak – odpowiedział, że wyraziły pozytywną opinię. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki, który przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

 Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Ewelina Langfort. W posiedzeniu bierze udział  

11 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

 Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że na rozszerzenie porządku obrad 

sesji zostaną zaproponowane następujące zmiany:  

 1) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan 

dochodów o kwotę ogółem 7.931.547 zł. Po zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, dostosowujemy uchwałę budżetową na rok 2022 do w/w rozporządzenia po zmianach, 

tj.: zwiększono dochody majątkowe w Rozdziale 60014 §6370 (nowy paragraf) w kwocie  

6.750.000 zł.; środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład; zwiększono dochody bieżące 

o kwotę 44.116zł. w Rozdziale 75814 §2100 (nowy paragraf)-środki z Funduszu Pomocy na edukacje, 

natomiast: zmniejszono dochody majątkowe w Rozdziale 60014 §6090 o kwotę 6.750.000 zł.; 

zmniejszono dochody bieżące w Rozdziale 75814 §2700 o kwotę 44.116 zł. Zwiększono plan 

dochodów majątkowych: o kwotę 742.500 zł. w Rozdziale 80195 (wpływ środków z częściowego 

rozliczenia zadania „Termomodernizacja LO II ZSR”). Zwiększono plan dochodów bieżących:  

o kwotę 98.473 zł. w Rozdziale 75801 (zwiększenie subwencji oświatowej); o kwotę 17.813 zł.  

w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy);  

o kwotę 42.500 zł. w Rozdziale 80115 (wpływy z najmu, ze sprzedaży wyrobów, odsetek oraz 

pozostałych dochodów); o kwotę 4.500 zł. w Rozdziale 80115 (wpływy z najmu); o kwotę 4.025 zł.  
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w Rozdziale 80195 (wpływy z usług); o kwotę 221.850 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z usług oraz 

odsetek-DPS w Prudniku); o kwotę 5.000 zł. w Rozdziale 85333 (wpływy z różnych opłat -

cudzoziemcy); o kwotę 770 zł. w Rozdziale 85395 (wpływy z różnych dochodów-środki Funduszu 

Pomocy dla osób niepełnosprawnych). Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 6.819.116 zł.,  

w tym: o kwotę 25.000 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z różnych dochodów-DPS w Prudniku). 

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę ogółem 1.374.105 zł. Po stronie planu wydatków 

majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 21.000 zł. (zakup samochodu 

osobowego na potrzeby wydziału drogownictwa i inwestycji); w Rozdziale 85111  o kwotę 547.500 zł. 

(objęcie akcji PCM S.A. w Prudniku); w Rozdziale 85195 o kwotę 80.000 zł. (wykonanie 

dokumentacji dla inwestycji ze środków Polskiego Ładu „Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego”); w Rozdziale 85295 o kwotę 248.754 zł. (dot. projektu ze środków UE); w Rozdziale 

85333  o kwotę 13.000 zł. (zakup centrali telefonicznej -PUP w Prudniku). Zwiększono plan 

wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące  

w Rozdziale 80115 - kwota 57.424 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 137.473 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 80120- kwota 2.282,59 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80140- 

kwota 30.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80152- kwota 25.000 zł.; na wydatki bieżące  

w Rozdziale 80195- kwota 4.025 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85202- kwota 196.850 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 85333- kwota 5.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85395- kwota 

770 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85406 - kwota 5.106,41 zł. Po stronie planu wydatków 

bieżących dokonano  zmniejszenia: (przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych 

rozdziałach): w Rozdziale 75020 o kwotę 203.354 zł.; w Rozdziale 80102 o kwotę 15.000 zł.;  

w Rozdziale 80195 o kwotę 22.400 zł.; w Rozdziale 85333 o kwotę 13.000 zł.; w Rozdziale 92120  

o kwotę 8.000 zł. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, o jaki samochód osobowy jest mowa w projekcie uchwały. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że samochód dla brygady drogowej i Wydziału Inwestycji. 

Pan Janusz Siano – dodał, że samochód zostanie zakupiony z PCM. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, jaki jest koszt zakupu. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że 21 000,00 zł. 

Pan Dariusz Kolbek – zapytał, kto ustalił taką cenę. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że rzeczoznawca wykonał wycenę. 

Pan Józef Meleszko – zapytał o markę samochodu. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział, że jest to Volkswagen Touran.  
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 2) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego. W wykazie przedsięwzięć  w części dotyczącej wydatków na programy, 

projekty lub zadania pozostałe wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych 

zwiększono o 300.000 zł. zadanie w poz. 1.3.2.3 "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej  

nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976 m-Etap I" do 

realizacji w latach 2021-2023. Kwota ogółem po zmianach wynosi 4.200.370 zł., w tym na 2022 r. 

kwota 1.170.370zł., na 2023 r. kwota 3.030.000 zł.; w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie 

w poz. 1.3.2.5 "Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" (Polski Ład) do realizacji  

w latach 2022-2023 na kwotę ogółem 6.000.000 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 80.000zł., na 2023 r. 

na kwotę 5.920.000 zł.; w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 1.3.2.6 

"Przebudowa bieżni przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku" (Polski Ład) do realizacji w latach 

2022-2023 na kwotę ogółem 2.000.000 zł., w tym na 2023 r. na kwotę 2.000.000 zł. Zaktualizowano 

plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały,  

z uwzględnieniem zmian. W 2022 r. przychody nie ulegają̨ zmianie. W 2022 r . rozchody nie ulegają̨ 

zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników 

zadłużenia. 

 Posiedzenie Komisji opuścił Pan Ryszard Kwiatkowski. W posiedzeniu bierze udział  

10 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 5. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego oraz 

wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Prudnickiego oraz wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. 

Poinformowała, że budżet Powiatu Prudnickiego na 2022 r. uchwalono w dniu 22 grudnia 2021 r., 

Uchwałą Nr L/396/2021 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone  

i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 66 630 845 zł., w tym: dochody 

bieżące 62 159 779 zł.; dochody majątkowe 4 471 066 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 8.276.316 zł. Plan wydatków uchwalono na kwotę  

69 932 265 zł., w tym: wydatki bieżące 60 690 377zł; wydatki majątkowe 9 241 888 zł. Ponadto 

uchwalono rozchody budżetu na kwotę 7 115 458 zł. Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan 

przychodów w kwocie 10 416 878 zł., w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 385 601 zł. Budżet Powiatu Prudnickiego 

zmieniany był 7 razy przez Radę Powiatu. Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu  

20 razy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2022r. budżet przedstawia się następująco: 

plan dochodów wynosi 76 426 923,38 zł., w tym: bieżące 64 542 486,38 zł., majątkowe  

11 884 437 zł.; plan wydatków wynosi 86 348 452,41 zł., w tym: bieżące 66 821 086,13 zł., 
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majątkowe 19 527 366,28 zł.; plan przychodów 16 207 448,68 zł. Plan rozchodów 6 275 919 zł.,  

w tym: spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 4 014 147zł; pozostałe kredyty plan 

2 261 772 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej po zmianach wynosi 8 738 826,38 zł, które zostały zrealizowane po stronie dochodów  

w kwocie 5 084 554,50 zł, co stanowi 58,2 % planu i zrealizowane po stronie wydatków w kwocie  

4 693 379,32 zł., co stanowi 53,7% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji 

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 462 510,38 zł. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska poddała pod 

głosowanie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego oraz wieloletniej 

prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r., którą przyjęto ,,jednogłośnie” 10 głosami ,,za”. 

Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

 Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Joanna Korzeniowska zamknęła posiedzenie, dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

…………………………. ……………………………… 

    Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

    Natalia Szostak Joanna Korzeniowska 


