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Protokół 247/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 15 grudnia 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 5 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) 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. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) przedstawienia autokorekty projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku projektów uchwał  

w sprawie: 

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 515); 

2) uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok (druk nr 516). 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie przebudowy 

skrzyżowania obwodnicy Prudnika – drogi krajowej 41 z ul. Prężyńską, drogą powiatową. 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa w zwiększenie zakresu robót na zadaniu  

pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka”. 

3) Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

4) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) w sprawie pisma Wójta Gminy 

Lubrza o możliwość przyznania pomocy finansowej w 2023 r. dla sołectw Gminy w ramach 

projektu ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2023-2025”. 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie powołania 

zespołu kierującego dyżurami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wraz 

z ustaleniem wynagrodzenia za przedmiotowe dyżury. 

6) Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie etatów w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej. 

7) Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o umorzenie części 

należności za zakup przez SOSW w Prudniku rusztowania warszawskiego. 

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”. 
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Ad. 5 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przedstawienia autokorekty projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. 

Poinformowała, że zaktualizowano wydatki majątkowe w załączniku nr 4 oraz skorygowano  

§ 7 uchwały. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia autokorekty projektu 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok i polecił przekazać Radnym Rady Powiatu  

w Prudniku oraz RIO w Opolu. 

Ad. 6 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. 

Poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Prudnickiego została opracowana 

na lata 2023-2026, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu, która 

stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto  

i planuje się zaciągnięcie zobowiązań., tj. na lata 2023-2034. Planowanie dochodów  

i wydatków poza okres jednego roku obarczone jest ryzykiem ze względu na zmieniającą się 

sytuację ekonomiczną i możliwe jest ich niewłaściwe oszacowanie. Dane budżetowe na  

2023 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. W kolejnych latach prognozy będą 

urealniane w oparciu o nowe informacje niedostępne w tej chwili. Wielkości przyjęte  

w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od wskaźników 

makroekonomicznych, sytuacji gospodarczej kraju, możliwości finansowych powiatu. Na 

finanse jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ zmiany w finansowaniu zadań 

publicznych, m.in. takich jak: zmiany wysokości wynagrodzenia oraz odpisu na ZFŚS; nowe 

zadania własne w zakresie pomocy społecznej; nowe zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej; zmiany w finansowaniu służby zdrowia; zmiany w finansowaniu oświaty, 

zmieniająca się liczba dzieci w szkołach. Wielkości planowanych wydatków przyjęte do 

wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają zasadę celowości i gospodarności środkami 

publicznymi, będzie kontynuacja oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków oraz 

pozyskiwania nowych źródeł dochodów, niezbędnych do rozwoju Powiatu Prudnickiego. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. Poinformowała, że projekt 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok opracowany został na podstawie: pisma Ministra 

Finansów z dnia 13 października 2022 r., informującego o wysokości planowanych dochodów 

Powiatu Prudnickiego wyliczonych zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.: rocznych planowanych kwotach 

poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej kwocie 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; pisma 

Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2022 r., przekazującego informację  

o projektowanych kwotach na 2023 rok w zakresie: dochodów związanych z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 

realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa, środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 

2023 na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich; projektów 

budżetów na 2023 rok opracowanych przez Dyrektorów i Kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, powiatowych służb i straży, naczelników wydziałów  

i kierowników referatów Starostwa Powiatowego w Prudniku, zgodnie z Uchwałą  

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

trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Prudnickiego. Projekt budżetu na 2023 rok 

zamyka się kwotą 91.678.781 zł. z tego: dochody na kwotę ogółem 80.397.168 zł., w tym: 

dochody bieżące 65.871.740 zł., dochody majątkowe 14.525.428 zł.; wydatki ogółem na kwotę 

87.654.650 zł., w tym: wydatki bieżące 65.779.480 zł., wydatki majątkowe 21.875.170 zł.; 

przychody na kwotę 11.281.613 zł.; rozchody na kwotę 4.024.131 zł. Budżet zamyka się 

deficytem w kwocie 7.257.482 zł. Poziom dochodów i wydatków bieżących spełnia wymogi 

art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i zamyka się nadwyżką w kwocie 92.260 zł. 

Pracując nad projektem budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2023 przyjęto rozwiązania, które 

umożliwią realizację planowanych zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych  

w projekcie. Wartość przyjętej kwoty dochodów własnych Powiatu Prudnickiego  

z poszczególnych źródeł została oparta na realnych możliwościach, wynikających  
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z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń przy zastosowaniu zasady ostrożności oraz realności. 

W świetle powyższego prognozuje się przede wszystkim wydatki zabezpieczające koszty 

podstawowej działalności jednostek. Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest 

zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Powiatu. W związku  

z ograniczonymi możliwościami budżetowymi powiatu, wynikającymi w szczególności  

z prognozowanego poziomu dochodów oraz niepewnością w zakresie kształtowania 

zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania powiatu w 2023 r. i w latach 

następnych, spowodowaną między innymi zapowiedzianymi przez Rząd RP zmianami  

w polityce fiskalnej („Polski Ład”) oraz sytuację ekonomiczno-gospodarczą, zakłada się 

kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Wydatki bieżące zostały ustalone przy 

generalnym założeniu dążenia do utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług 

publicznych świadczonych przez powiat na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości 

finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody, wymaga zwiększania efektywności 

gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują 

najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej 

w zakresie tych kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady 

oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych 

efektów z danych nakładów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła interpelację Radnego Rady 

Miejskiej w Prudniku, skierowaną do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

w sprawie przebudowy skrzyżowania obwodnicy Prudnika – drogi krajowej 41 z ul. Prężyńską, 

drogą powiatową, poprzez wybudowanie ronda., które znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo 

ruchu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa w zwiększenie zakresu robót na zadaniu pn. ,,Remont drogi powiatowej  

nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka”. Poinformowała, że w związku z realizacją  
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w/w zadania wykonano dodatkową wizję w terenie i oględziny nawierzchni drogi. Na jej 

podstawie stwierdzono konieczność poszerzenia zakresu robót. Zakres umowy przewiduje 

udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres 

robót po zwiększeniu zakresu będzie obejmował: frezowanie profilowe nawierzchni do 4 cm 

na pow. 285 m2, wyrównanie istniejącej jezdni w ilości ok. 21 Mg, wykonanie warstwy 

ścieralnej gr. 4 cm na pow. 585 m2. Koszt robót po zwiększeniu zakresu: 44 979,25 zł., brutto 

(w tym dotacja Gminy Lubrza 15 000 zł.). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie zakresu robót na zadaniu pn.: ,,Remont drogi 

powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszowice – Olszynka”. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół z kontroli 

przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Zespół kontrolny w trakcie prowadzonej kontroli zapoznał się: z prawidłowością realizacji 

zadań, jakością świadczonych usług, przestrzeganiem praw mieszkańców przez zatrudniony 

personel, ze sposobem sprawowania opieki medycznej, organizacją czasu wolnego 

mieszkańców oraz prowadzoną dokumentacją mieszkańców ORiOP. W wyniku kontroli 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska (…) w sprawie pisma Wójta Gminy Lubrza o możliwość przyznania 

pomocy finansowej w 2023 r. dla sołectw Gminy Lubrza w ramach projektu ,,Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka w latach 2023-2025”. Poinformowała, że w ramach projektu każde sołectwo 

ma możliwość otrzymania 6 500 zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest wymagany wkład 

własny gminy, który winien być zabezpieczony w wysokości 20 % czyli 1 300 zł. (na sołectwo). 

Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego nie został jeszcze ustalony.  

W latach 2020-2022 Powiat Prudnicki w formie dotacji przekazał dla wszystkich 76 sołectw 

powiatu kwotę w wysokości 76 000 zł. Kwota dotacji w nowym trzyletnim rozdaniu na lata 

2023-2025 łącznie na 76 sołectw w Powiecie Prudnickim, przy minimalnej dotacji wynoszącej 

1 300 zł., wynosiłaby 98 800 zł. (rocznie ok. 32 950,00 zł.). Na dzień złożenia wniosku, Referat 

nie zaplanował w budżecie na rok 2023 środków na ww. cel. 
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Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Lubrza ” i wyraził chęć kontynuowania 

wsparcia finansowego w kolejnej edycji projektu pod warunkiem, że Powiat pokrywa 50 % 

wkładu własnego deklarowanego przez Gminy, nie więcej jednak niż 1 300 zł. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie powołania zespołu kierującego dyżurami 

związanymi z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wraz z ustaleniem wynagrodzenia za 

przedmiotowe dyżury. Poinformowała, że zgodnie z umową firma ,,HOUT” zabezpiecza 

zimowe utrzymanie dróg. W związku z powyższym Wydział Drogownictwa ma obowiązek 

wprowadzenia dyżurów osób, których obowiązki będą polegać na: kontrolowaniu stanu pogody 

i reagowaniu na warunki; odbieraniu zgłoszeń od mieszkańców; opisywaniem i rozliczaniem 

pracy sprzętu; kierowaniem i nadzorowaniem pracy sprzętu; zamawianiem sprzętu na kolejny 

dzień. Wydział zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie dyżuru ZUD w 2023 r.  

z wynagrodzeniem za powyższe dyżury dla jednej osoby w wysokości 800 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powołanie dyżuru ZUD w 2023 r. i ustalił wynagrodzenie za 

powyższe dyżury dla jednej osoby w wysokości 700 zł. brutto od 1 stycznia 2023 r. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie etatów  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Poinformowała, że jednostka prowadząca WTZ w Prudniku 

zobowiązała się do obsadzenia 14,75 etatów pracowniczych (18 osób). W trakcie 

funkcjonowania WTZ zauważono potrzebę zwiększenia etatu w pracowni teatralnej. Konwent 

OO. Bonifratrów zwrócił się z prośbą o zwiększenie z 0,5 do 1 etatu w ww. pracowni  

od dnia 01.01.2023 r. na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej. Pozwoli to na uzyskiwanie 

lepszych efektów w procesie rehabilitacji społecznej przez uczestników warsztatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie etatów w WTZ w ramach otrzymywanych 

środków przez Konwent OO. Bonifratrów z PFRON i Powiatu. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła Wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o umorzenie części należności za zakup przez SOSW  

w Prudniku rusztowania warszawskiego od sprzedawcy, który z góry powziętym zamiarem  

osiągnięcia korzyści majątkowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych wystawił 
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fikcyjne ogłoszenie o sprzedaży. Uzyskał na wskazany rachunek wpłatę na poczet zakupu  

w wysokości 900 zł. Faktura została zapłacona 28.03.2019 r., w maju 2020 r. dokonano zwrotu 

na rachunek SOSW w Prudniku kwoty 450 zł., a w czerwcu 2020 r. kwoty 160 zł. Pozostała 

kwota do zwrotu to 290 zł. Sprawa została skierowana do Komornika Sądowego. Postępowanie 

egzekucyjne nie doprowadziło do zaspokojenia roszczenia i egzekucja okazała się 

bezskuteczna. Przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie alimentacyjne, które zgodnie  

z art. 1025 kpc korzysta z pierwszeństwa w zaspokojeniu należności. Dyrektor zwraca się  

o umorzenie kwoty 290 zł, plus odsetki 110,20 zł. dłużnika. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umorzenie części należności za zakup przez SOSW  

w Prudniku rusztowania warszawskiego. 

Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za udział i zamknął 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

   Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 

       Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak          
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