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Protokół Nr 45/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Gospodarki Nieruchomościami 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

 

Obecność członków Komisji według list obecności, która stanowi załącznik do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Sekretarz Powiatu – Pani Agnieszka Zagórska,  

- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska, 

- 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 projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. 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.  

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. 
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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 44/2022 z dnia 24 października 2022 r., przyjęty został 6 głosami ,,za”. 

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

 1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 (druk nr 502) 

 2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 (druk nr 503) 

 Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023. Poinformowała, 

że poprzednie edycje Programu, oraz trwająca obecnie, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 

osób niepełnosprawnych, które dzięki niemu uzyskały możliwość: poprawy jakości ich życia,  

w szczególności poprzez wsparcie w kontaktach społecznych; zapewnienie adekwatnego do potrzeb 

wsparcia i pomocy w wyjściu z domu; ułatwienie zaangażowania się w życie społeczno-kulturalne,  

w tym udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i rozrywkowych. Program realizowany jest  

w Powiecie od pierwszej edycji i z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania tą formą pomocy 

wśród osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, interakcji społecznych oraz mobilności osób, którym 

stan zdrowia pozwala na opuszczenie domów, a także poprawę komfortu życia. W roku  

2020 PCPR zatrudniło, w formie umowy zlecenie, 35 asystentów osób niepełnosprawnych, a z usług 

asystenckich skorzystało ponad 50 osób. Obecnie są zawarte 132 umowy, wspieranych jest  

123 niepełnosprawnych, w tym 18 dzieci oraz 91 dorosłych o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Jednocześnie wciąż do PCPR w Prudniku zgłaszają się kolejne osoby z prośbą o przyznanie usług 

asystenckich, które są realizowane w miarę możliwości finansowych. Osoby te są zainteresowane 

udziałem w Programie, o ile będzie kontynuowany. Program pn. ,,Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2023, podobnie jak trwająca edycja, umożliwia przyznanie usług osobom 

niepełnoletnim, co jest bardzo pomocne zarówno dla dzieci z niepełnosprawnościami jak i ich 

opiekunów, a także kładzie nacisk na pomoc osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia. 

Dodatkowo w Programie jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje środki finansowe na pokrycie 

kosztów obsługi realizowanych zadań. 

 Następnie Pani Jolanta Barska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 

2023. Poinformowała, że realizowana obecnie edycja programu pokazała, że realizowane w jego 
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ramach usługi opieki wytchnieniowej są cennym uzupełnieniem Programu pn. ,,Asystent Osobisty 

Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, nakierowanym na pomoc dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych, wymagających wysokiego poziomu wsparcia, które nie korzystają z usług 

asystenckich. Opieka Wytchnieniowa może być świadczona w dwóch formach: opieki dziennej, 

realizowanej w maksymalnym wymiarze 240 godzin rocznie i opieki całodobowej, realizowanej  

w maksymalnym wymiarze 14 dni. Zgodnie z zawartą umową z formy całodobowej skorzystają 

opiekunowie 5 osób niepełnosprawnych, ponadto PCPR zawarł 15 umów na opiekę dzienną. 

Beneficjenci Programu są zainteresowani skorzystaniem z tej formy pomocy również w kolejnych 

latach. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, kto korzysta z opieki, niepełnosprawni czy opiekunowie. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne trafiają do 

Domu Św. Jana Bożego i tam przez całą dobę mogą być pod opieką i takich osób przyjęli 5 na pobyt 

do maksymalnie 14 dni. Prawdopodobnie do 6 grudnia br. będzie informacja, jaką kwotę środków 

będą mieli przyznaną na 2023 r. i wtedy zdecydują o tym, jakie będą zasady. Gdyby się wydarzyło,  

że dostaną wyższą kwotę niż w roku 2022, to wówczas będą musieli obmyślić, jak określić 

kwalifikacje do programu. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, jakie wymogi musi spełniać osoba, która jest asystentem. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że jest to osoba, która jest wskazana przez osobę 

niepełnosprawną. W tej chwili nie ma takich wymogów, że musi mieć jakieś wykształcenie czy 

doświadczenie. Osoba niepełnosprawna sama wskazuje osobę, która będzie świadczyła usługi 

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, podobnie jest w opiece wytchnieniowej. Natomiast jeśli 

chodzi o opiekę nad dziećmi, to musi być to osoba, która dostarczy zaświadczenie, że nie była karana. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy asystentem może być ktoś z rodziny. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że nie. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy osoba zaopiekowana musi spełniać jakieś wymogi. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że musi mieć zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, kto musi złożyć dokumenty. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że osoba niepełnosprawna i asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że jeśli jest to osoba z daleko posuniętym upośledzeniem 

wzrokowym, to ciężko jej sporządzić jakiekolwiek dokumenty. 
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Pani Jolanta  Barska – odpowiedziała, że w takim przypadku może pomóc pracownik socjalny, bądź 

też asystent. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy opiekunem może być ktoś z bliskiej rodziny. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że z Kodeksu Rodzinnego wynika, że ten, kto jest zobowiązany 

do sprawowania opieki, nie może mieszkać z niepełnosprawnym w tym samym gospodarstwie 

domowym.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o sprawy związane  

z omawianymi programami. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w 2020 r. było 23 asystentów, a w roku 2022 jest ich 120. 

Potrzeby będą większe i zawiadomiła również Ośrodek Pomocy Społecznej zarówno z Prudnika jak  

i z Białej, aby złożył taki wniosek. W Głogówku zainteresowanie jest najmniejsze, co być może 

wynika z niewystarczającego rozeznania potrzeb. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, czy asystent może obsługiwać np. dwie lub trzy osoby. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że w ubiegłym roku zdecydowali, że nie więcej niż 2 osoby, 

aby było widać faktycznie sprawowaną opiekę. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy osoba z uszkodzeniem słuchu, posiadająca orzeczenie, może 

skorzystać z programu. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak. 

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że wszystko zależy od tego, ile środków otrzymają. W pierwszej 

kolejności są brane pod uwagę te osoby niepełnosprawne, którzy mają największy stopień 

upośledzenia. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, gdzie można zapoznać się z całym zakresem obowiązków asystenta. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że taka informacja znajduje się na stronie PCPR. 

Pan Dragomir Rudy – zwrócił uwagę, że w Głogówku jest małe zainteresowanie. Poprosił, aby Pani 

Dyrektor wysłała mu na maila materiały dotyczące programów. 

Pani Jolanta Barska – powiedziała, że małe zainteresowanie w Gminie Głogówek może wynikać  

z tego, że np. są tam domy wielopokoleniowe, gdzie dzieci opiekują się rodzicami. Były takie 

sytuacje, że przyjeżdżały dzieci, które mieszkają na zachodzie i prosiły, aby zaopiekować się ich 

rodzicami. Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej’’ jest pomyślany tak, żeby nie 

wyręczać osoby niepełnosprawnej w realizacji zadań, tylko aby tą osobę aktywizować.  
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Pan Józef Meleszko – powiedział, że znał osoby z Prudnika, mąż i żona, żona – upośledzenie słuchu, 

mąż – któremu obumierał mózg i nie było u nich z opieki z Prudnika żadnej osoby przez 1,5 roku. 

Pani Jolanta Barska – poinformowała, że programy i uwarunkowania prawne są właściwe, tylko czy 

one prawidłowo funkcjonują to jest inna rzecz. Nie chcą wchodzić w kompetencje OPS, ale 

współpracują z nimi i dostawała już takie telefony, że jej pracownicy weszli w kompetencje 

pracowników OPS, albo że chcą objąć asystenturę jakichś osób, które już korzystają z asystentury  

w Prudniku, więc jest to istotne, aby sobie nie wchodzić w zakresy działań. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że w Prudniku na sesjach bywają sołtysi. Zapytał, jak jest  

w Głogówku.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – odpowiedział, że w Głogówku również. 

Pan Ryszard Kwiatkowski - zaproponował, aby Pani Dyrektor wybrała się na sesję do Gminy  

i powiedziała kilka słów na temat programu. 

Pani Jolanta Barska – zwróciła uwagę, że Ośrodek Pomocy Społecznej również realizuje program, 

więc nie chce wchodzić w ich kompetencje. 

Pan Dragomir Rudy – jest zaskoczony, że jest tak słabe zainteresowanie ze strony Gminy Głogówek. 

Pani Jolanta Barska – zwróciła uwagę, że nie można mówić o marnym realizowaniu programu, bo 

Powiat Prudnicki, biorąc pod uwagę jeszcze Ośrodek Pomocy Społecznej z Białej i z Prudnika, dostał 

na jego realizację około 3 000 000 zł. Natomiast Nysa, która jest powiatem większym, dostała  

700 000 zł. Do Powiatu Prudnickiego dzwonią z całego województwa z zapytaniami o realizację 

programu, bo niektóre powiaty w ogóle nie korzystają z tych środków. W 2022 r. chcą zrobić w ten 

sposób, aby na jedną rodzinę przypadał jeden asystent a nie dwóch, ponieważ było dużo wniosków. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że ilość wniosków przekraczała środki jakie mieli, więc 

chcieli to jakoś uczciwie podzielić, aby jak najwięcej rodzin mogło skorzystać. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, czy było tak, że był asystent np. na trzy rodziny. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie, zdarzało się, że w rodzinie np. była dwójka lub 

trójka niepełnosprawnych. 

Pani Jolanta Barska – dodała, że w ubiegłym roku dawali po dwóch asystentów, czyli przychodziła 

osoba z zewnątrz i dostawała 120 godzin, czyli na jedną i drugą osobę po 60 godzin. Teraz, z uwagi na 

to, że wniosków było dużo, to jeżeli w jednej rodzinie były dwie osoby o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, to przyznawano tylko 60 godzin asystenta, w ramach których opiekował się jedną 

i drugą osobą, ponieważ w niektórych sytuacjach, była nadużywana pomoc państwa. 
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Pan Dragomir Rudy – zapytał, czy może wystąpić sytuacja, że w przyszłym roku otrzymają np. 

1 200 000 zł. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że może tak być, ale tego jeszcze nie wiedzą, mogą dostać 

informację w grudniu i ich zadaniem będzie, aby opieka trafiła do najbardziej potrzebujących. 

Pan Józef Meleszko – powiedział, że Pani Dyrektor już coś powinna wiedzieć na temat budżetu. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że na ten moment nic nie wiadomo, nawet Urząd Wojewódzki 

nie wie jaka będzie sytuacja. Są największym beneficjentem w województwie i dostali wstępną 

informację, że jest szansa, że dostaną te pieniądze. Może się tak zdarzyć, że w opiece wytchnieniowej 

nie dostaną wszystkich wnioskowanych środków, bo Konwent Ojców Bonifratrów w tym roku 

opiekował się 5 osobami przez 14 dni, a w przyszłym roku chcieliby opiekować się 20 osobami, więc 

mogą na tyle środków nie dostać, pomimo iż jest na tylu chętnych, którzy chcieliby udać się na taki 

dwutygodniowy pobyt do Ojców Bonifratrów.  

 W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023, który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

 Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 

2023, który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”.  

 3. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań  

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 504) 

Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań  

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Prudniku. Poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z konieczności zwiększenia 

środków finansowych na rehabilitację społeczną i dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci z niewykorzystanych 

środków na  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dla dorosłych w wysokości 5.000,00 zł.   

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy jest możliwość ubiegania się o środki na wymianę wanny na 

prysznic w łazience  
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Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że podnośniki do wanny dla osób niepełnosprawnych mogą być 

dofinansowane ze środków PFRON. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że chodzi mu o kabinę prysznicową i ile się na to przeznacza. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że około 10 000 zł., w zależności od tego jaki jest 

przedstawiony kosztorys. Powiedziała, że każda osoba, która ubiega się o dofinansowanie musi 

przedstawić kosztorys na realizację zadania, sama musi też znaleźć sobie firmę, która by to zadanie 

zrealizowała.  

Pan Józef Meleszko – zapytał, w jakim zakresie w przedmiotowej sprawie bierze udział Powiatowy 

Urząd Pracy w Prudniku. 

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej.  

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy jeśli ktoś nie ma kończyny, jednej lub obu, porusza się na 

wózku, to czy taka osoba też na asystenta zasługuje.  

Pani Jolanta Barska – odpowiedziała, że tak. Każdy, kto ma orzeczenie o znacznym bądź 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zauważyła również, że jest to motywacja, aby postarać 

się o to orzeczenie, bo wielu ludzi dotychczas go nie miało. 

 W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, 

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

 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu na czas oznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

pomieszczenia o powierzchni użytkowej 12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego  

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków  

nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą  

nr KW OP1P/00030533/0 z Radiem Opole S.A. (druk nr 505) 

 Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 

12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na 

działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy 

w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030533/0 z Radiem Opole S.A. 
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Poinformowała, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b ustawy o gospodarce 

nieruchomościami Zarząd Powiatu wydzierżawia, wynajmuje, użycza oraz oddaje w użytkowanie 

nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu, zgoda Rady jest wymagana również  

w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W przedmiotowej sprawie umowa 

najmu będzie stanowiła drugą umowę z tym samym podmiotem. Zawarcie umowy w trybie 

bezprzetargowym uzasadnione jest zapewnieniem działalności publicznego medium na rzecz lokalnej 

społeczności w celu umożliwienia informowania o wydarzeniach wspólnoty powiatowej. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy chodzi o pomieszczenia, w których Pani Poseł ma biuro. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że pomieszczenia, w których kiedyś był OPS. Radio Opole 

na dole ma swoje pomieszczenie, które wynajmuje i wnioskuje o przedłużenie umowy. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy Radio Opole płaci za wynajem. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak. 

 W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

na czas oznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

pomieszczenia o powierzchni użytkowej 12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego 

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 

1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW 

OP1P/00030533/0 z Radiem Opole S.A., który przyjęto ,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 

506) 

 Pani Katarzyna Kret, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej. Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem 

kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na 

terenie powiatu odpowiada Starosta. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy środki zostały zwiększone. 
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Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie.  

Pani Katarzyna Kret – poinformowała, że ustawa przedłużyła obowiązek stawienia się do kwalifikacji 

wojskowej, zgodnie ze starą ustawą, obowiązek ten trwał do roku kalendarzowego, w którym dana 

osoba kończy 24 lata, natomiast teraz zgodnie z nową ustawą o Obronie Ojczyzny obowiązek ten 

został przedłużony do 60-tego roku życia. 

 W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej 

dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, który przyjęto ,,jednogłośnie” 

6 głosami ,,za”. 

 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

(druk nr 507) 

 Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu 

planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 

ogółem 2.305.310 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 15.600 zł. w Rozdziale 

75411 (dot. dotacji z Fundusz Wsparcia dla KPSP oraz wpływów z pozostałych odsetek); o kwotę 

2.025.536 zł. w Rozdziale 75622 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych); o kwotę 

189.981 zł. w Rozdziale 75802 (uzupełnienie dochodów z rezerwy); o kwotę 29.700 zł. w Rozdziale 

80115 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 5.855 zł. w Rozdziale 80117 (wpływy z różnych 

dochodów); o kwotę 1.468 zł. w Rozdziale 80195 (wpływy z usług); o kwotę 37.170 zł. w Rozdziale 

85202 (wpływy różnych dochodów-ORiOP Racławice Śląskie). Zmniejszono plan dochodów ogółem 

o kwotę 279.091 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych: o kwotę 28.116 zł. w Rozdziale 

85295 (dot. projektów ze środków UE). Zmniejszono plan dochodów bieżących: o kwotę 88.758 zł. 

w Rozdziale 75495 (dot. projektów ze środków UE); o kwotę 62.875 zł. w Rozdziale 85295 (dot. 

projektu ze środków UE); o kwotę 99.342 zł. w Rozdziale 92195 (dot. projektów ze środków UE). 

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę ogółem 2.032.219 zł. Po stronie planu wydatków 

majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 85202 o kwotę 20.000 zł. (Zakup pieca parowego 

do ORIOP Racławice Śląskie). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań 

własnych przez jednostki, w tym dla placówek oświatowych: na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - 

kwota 100.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 136.444 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 75411 - kwota 15.600 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80102 - kwota 243.000 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 80105 - kwota 50.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - 

kwota 369.700 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 210.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80134- kwota 88.500 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80148- kwota 12.000 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 80195- kwota 219.323 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85202- 
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kwota 207.151 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85311- kwota 10.001 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85403 - kwota 28.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85495 - kwota 7.500 zł. Po 

stronie planu wydatków bieżących dokonano  zmniejszenia o kwotę ogółem 6.000 zł., w Rozdziale 

75095 o kwotę 6.000 zł. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, jak wygląda sytuacja w szpitalu. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest cięzko. Usługi są drogie, jest podwyżka płac – 

wyrównanie w sierpniu za lipiec. Najwięcej pieniędzy w szpitalu idzie na wynagrodzenia i pochodne. 

NFZ dał pieniądze, ale nie zabezpieczają oni całości. 

Pani Agnieszka Zagórska – dodała, że średnio 300 000 zł., do wynagrodzeń brakuje miesięcznie. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że za świadczenie usług medycznych jest stała kwota, a każdy 

szczegół ma znaczenie przy porządkowaniu kosztów czy przychodów. Jak jest więcej chorych, 

bardziej skomplikowanych, to szpital musi wydać więcej na leczenie, badania, więc nie da się 

jednoznacznie ich określić, bo ogrom czynników ma wpływ. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy uspokoiła się sytuacja kadrowa. 

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że były zwolnienia opiekunów, którzy nie kwalifikują się 

teraz do kontraktu, bo wcześniej opiekun na oddziale był i mógł być kontraktowany, a teraz NFZ od 

tego odszedł i może być tylko kadra medyczna: pielęgniarki, salowe, lekarze. Więc w związku z tym, 

że zostały zatrudnione pielęgniarki, bo trzeba było zachować normy ilości pielęgniarek przy łóżku, 

podziękowano tym Paniom, które były dodatkową pomocą, ale aby nie zostały one na lodzie, 

rozmawiano z PCPR, aby zatrudnić ich jako asystentów osoby niepełnosprawnej, żeby nie było tak,  

że ktoś zostaje bez środków do życia. 

Pan Józef Meleszko – zapytał o stare kontrakty, w szczególności jeden wysoki. 

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że to już zostało zmienione. Nowy Zarząd ogłosił konkursy 

na świadczenie usług medycznych, czego wcześniej nie było, lekarz był zatrudniany bez konkursu. 

Pan Józef Meleszko – zwrócił uwagę, że należałoby się zastanowić, czy nawiązywać z lekarzem dalszą 

współprace, jeżeli był jednym z winnych, którzy doprowadzili szpital do obecnej sytuacji, ale chyba 

Pan Prezes zdaje sobie z tego sprawę.  

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że kontrakt na ginekologię został zwiększony, ale i tak nie 

wystarcza na to, aby w całości zbilansować ten oddział. Cały czas toczą się  rozmowy, chcą ściągnąć 

lekarzy, ale nie jest to takie proste. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy lekarz pracuje i jest zadowolony. 
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Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że pracuje, ale chyba nie jest zadowolony, tak jak był 

wcześniej, skoro obcięto mu znaczną część wypłaty, ale umowę ma prawdopodobnie do marca. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, jaka jest różnica pomiędzy podatkiem.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że to zależy od jakiego okresu liczą miałoby być liczone itd., 

tych czynników może być wiele, ale są na minusie. Powiedziała, że większe miasta, mają większy 

minus. 

Pan Dragomir Rudy – zapytał, ile Powiat jest na minusie, jeżeli chodzi o szkolnictwo. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że minus jest bardzo duży, już teraz może być  

ok. 7 000 000 zł. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, na jaki cel zostaną przeznaczone środki dla Straży Pożarnej. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że na zakup mundurów, butów itd. Środki są z Funduszu 

Wsparcia, czyli z województwa. 

 W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r., który przyjęto 

,,jednogłośnie” 6 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Analiza projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. 

 Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2023 r. Poinformowała, że ustala się dochody budżetu Powiatu Prudnickiego  

w łącznej wysokości 87.902.168 zł., w tym: dochody bieżące w wysokości 65.871.740 zł.; dochody 

majątkowe w wysokości 22.030.428 zł.; dochody związane z realizacją zadania z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.704.942 zł.; dochody 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 38.000 zł. Ustala się wydatki budżetu 

Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 95.159.650 zł., w tym: wydatki bieżące w wysokości 

65.287.980 zł.; wydatki majątkowe w wysokości 29.871.670 zł.; wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.704.942 zł.; 

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 38.000 zł.; zestawienie planowanych 

kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 

94.991 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych w wysokości 630.887 zł. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł. i rezerwę ogólną w kwocie 



12 

 

110.000 zł. Skarbnik przypomniała tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, który szczegółowo 

określa uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego. Komisje Rady będą 

miały możliwość przedstawienia na piśmie opinii i wniosków dotyczących zmian do projektu budżetu. 

W przypadku wystąpienia takich wniosków/opinii, Komisja Budżetu (…) przygotuje zbiorczą opinię, 

którą przedłoży Zarządowi Powiatu, zgodnie z cyt. uchwałą Zarząd Powiatu zapoznaje się z opinią  

i rozpatruje wniesione poprawki. 

Pan Ryszard Kwiatkowski – zapytał, czy jest pomysł na zagospodarowanie budynku przy ul. 

Podgórnej 5. 

Pan Janusz Siano – odpowiedział,  że na razie nie ma i muszą zabezpieczyć budynek. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, ile wzrosły środki na remonty dróg.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że ogólnie na drogi jest przeznaczona kwota 1 800 000 zł.,  

a było 1 400 000 zł., więc wzrosło o 400 000 zł. W zależności od tego, jaka będzie zima, taka będzie 

modyfikacja na paragrafie remontowym. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy przetarg został zakończony, jeśli chodzi o odśnieżanie dróg.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jeszcze nie, umowę będą podpisywać dopiero w grudniu. 

Pan Józef Meleszko – zapytał, czy ostatnim razem przetarg też był rozstrzygnięty w grudniu. 

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tak. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, czy przetarg na odśnieżanie dróg powiatowych wygra jedna 

firma, czy będzie ich więcej.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że tego nie wiedzą, bo nie wiedzą ile firm złoży ofertę. 

Powiedziała, że ostatnio jest tendencja, że składa jedna firma. Jest problem, bo ludzie nie chcą składać 

ofert, paliwo jest drogie i trzeba być cały czas w gotowości. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – zapytał, co się stało, że niedawno nowo wybudowaną drogę  

w Dzierżysławicach, w tej chwili łatają. Zwrócił uwagę, że nie widział tam dziur, chyba, że asfalt 

odpada. 

Pani Larysa Zamorska – zwróciła uwagę, że może inny odcinek był remontowany. 

Pan Kazimierz Bodaszewski – powiedział, że na pewno ten odcinek. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że trzeba to wyjaśnić. 
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Pan Janusz Siano – powiedział, że był tam przegląd gwarancyjny i w niektórych miejscach, w których 

coś się pozałamywało itd., w ramach gwarancji firma która wykonywała remont, naprawiała ubytki. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

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

Na posiedzeniu nie poruszono spraw różnych, wolnych wniosków i zapytań. 

Ad. 7. 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. 

 

  Protokołowała: Przewodniczący Komisji 

  Natalia Szostak Kazimierz Bodaszewski  


