
Protokół Nr 138/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia  28 maja 2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 

Starosta Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu 

uczestniczy 5 członków Zarządu tj. 

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu) 

2. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu), 

3. Członek Zarządu- Janusz Siano, 

4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza, 

5. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz 

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

Ad. 3 
Starosta przedstawił projekt porządku obrad: 

1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. 

3.Uchwalenie porządku obrad. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

5.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na 

posiedzenie Rady Powiatu zwołanej na  dzień 28 maja 2013 r.  

6.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 

2013 rok. 

7.Sprawy różne: 

  1) przedstawienie pisma p. Leszka i Teresy Rynkar w sprawie oddziaływania kompleksu 

boisk sportowych na zamieszkiwaną nieruchomość, 

  2) zatwierdzenie zmian w Wykazie stanowisk oraz liczbie etatów Starostwa Powiatowego w 

Prudniku, 



  3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie użyczenia części 

działki nr 136/2 km 10 obręb ewidencyjny Racławice Śl. Na rzecz Gminy Głogówek, 

  4) przedstawienie przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

sprawy dotyczącej uruchomienia działalności rodzinnego domu dziecka, 

  5) zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego Powiatu Prudnickiego za 2012 r., 

  6) zatwierdzenie rozliczenia dotacji celowej udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 

Białej, 

  7) przedstawienie stanowiska Związku Miast Polskich w sprawie finansowania zadań 

zleconych. 

8.Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego 

porządek został poddany pod głosowanie  i „jednogłośnie” przyjęty. 

 

Ad.  4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 

  

Ad. 5 

 

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, że komisje Rady nie wniosły uwag 

ani wniosków w sprawie projektów uchwał skierowanych na posiedzenie Rady Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości. 

 

Z uwagi na rozpoczynające się posiedzenie Rady Powiatu, Starosta zarządził przerwę                        

w posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 

Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. Po przerwie w posiedzeniu Zarządu Powiatu 

uczestniczy 5 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad. 6 

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013 r. 



Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu 

na 2013 rok. 

Ad. 7 

1)Na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszony został Pan Leszek Rynkar, który przedstawił 

sprawę dotycząca oddziaływania kompleksu boisk sportowych na zamieszkiwaną 

nieruchomość. Przypomniał, że wspomniane boiska sportowe bezpośrednio graniczą z jego 

posesją, co przyczyniło się do wzmożonego ruchu samochodów oraz zwiększenia ilości osób, 

które korzystają z boisk. Wybudowanie boisk spowodowało znaczne utrudnienia w życiu 

codziennym m.in. piłki notorycznie przelatują przez ogrodzenie; zakłócanie spokoju przez 

młodzież korzystającą z boisk; samowolne wchodzenie na teren posesji po piłkę, co powoduje 

notoryczne niszczenie roślinności; kosze, które zamontowane są na boisku, w trakcie uderzeń 

piłki wprawiają całą konstrukcję kosza w drganie, które jest bardzo uciążliwe; 

umiejscowienie wejścia na obiekt sportowy bezpośrednio naprzeciw bramy wjazdowej do 

posesji powoduje, że bardzo często nie potrafi wyjechać ani wjechać na posesje, gdyż 

samochody manewrują na wjeździe oraz na nim parkują. Ponadto, niejednokrotnie przed 

ogrodzeniem stoi grupa kilkunastu osób, która jest często agresywnie nastawiona, ponieważ 

nie umieją odzyskać swojej piłki. Podsumowując poinformował, że wnosi o zamknięcie 

wejścia na boisko od strony ulicy Reja, jak również o wybudowanie ekranów akustycznych, 

ze szczególnym naciskiem na boisko do koszykówki.  

Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski podziękował Panu Leszkowi Rynkarowi za 

przybycie i przedstawienie problemu, po czym poinformował go, że po przygotowaniu 

możliwych do realizacji rozwiązań, otrzyma pisemne stanowisko Zarządu Powiatu w 

przedmiotowej sprawie. 

Pan Leszek Rynkar opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Naczelnik Wydziału Infrastruktury zaproponowała, aby wystąpić do Komendanta Powiatowej 

Policji w Prudniku celem podjęcia stosownych działań, mających na celu zapewnienie zasad 

współżycia społecznego oraz przestrzegania bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

i mieszkańców ul. Reja jak i użytkowników kompleksu sportowego. 



Następnie, Starosta zaproponował, aby zorientować się jaki będzie ewentualny koszt 

zamontowania ekranów akustycznych i wrócić do sprawy na następnym posiedzeniu Zarządu 

Powiatu. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął propozycję zgłoszoną przez Starostę w sprawie 

przygotowania rozwiązań zmniejszenia uciążliwości oddziaływania kompleksu boisk 

sportowych na nieruchomości sąsiednie. 

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła zmiany w Wykazie stanowisk Wydziału Infrastruktury 

Powiatu. Wniosek w sprawie zmian w strukturze Wydziału zgłosiła Naczelnik, Starosta 

zaakceptował i zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa zmiany wymagają 

zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.  

Pani Aleksandra Kawecka dodała, że  w związku z tym, iż brygada drogowa zajmuje się 

wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem i konserwacją pasa drogowego, w 

szczególności wykonuje: prace ziemne przy usuwaniu zamulenia rowów odwadniających pas 

drogowy, prace ziemne przy odtwarzaniu rowów odwadniających, ścinka poboczy, wycinanie 

samosiejek z rowów i poboczy wraz z karczowaniem, załadunek i rozładunek usuniętej ziemi, 

gałęzi i darniny na środki transportu, usuwanie piasku, ziemi, połamanych gałęzi, liści z pasa 

drogowego, usuwanie zanieczyszczeń z ubytków w nawierzchni dróg, przygotowania do 

uzupełnienia kruszywem lub masą bitumiczną, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg 

masą na gorąco i zimno, konserwacja i wymiana oznakowania pionowego, konserwacja barier 

ochronnych i poręczy na przepustach i mostach w pasie drogowym i inne prace. Ponadto, w 

okresie od wiosny do jesieni w w/w pracach pomagają osoby bezrobotne będące na stażu lub 

zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, których należy w sposób szczególny 

nadzorować. Aby osiągnąć efekty wykonywanej pracy, niezbędne jest powierzenie 

najbardziej odpowiedniej osobie z obecnie zatrudnionych pracowników, znającej charakter 

poszczególnych prac oraz sieć drogową Powiatu, obowiązki osoby kierującej brygadą 

drogową- majstra w osobie Pana Zygmunta Ścimborskiego od dnia 1 czerwca  2013 r. 

Następnie Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione zmiany w Wykazie 

stanowisk Wydziału. 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” zatwierdził zmiany w Wykazie stanowisk oraz liczbie etatów 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. 



3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie użyczenia 

części działki nr 136/2 km 10 obręb ewidencyjny Racławice Śl. na rzecz Gminy Głogówek. 

Poinformowała, że Burmistrz Głogówka na wniosek Rady Sołeckiej wsi Racławice Śl., w 

związku z planowanymi w roku bieżącym dożynkami, zwrócił się z prośbą o wyrażenie 

zgody na ustawienie na stałe, betonowych donic przy wjeździe do miejscowości Racławice 

Śl. Na drodze powiatowej nr 1209 O przed znakiem miejscowości. Ustawienie donic wymaga 

użyczenia Gminie Głogówek części działki nr 136/2 km 10 obręb ewidencyjny Racławice Śl. 

Średnica donic ma 80 cm, wysokość 60 cm. Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje 

nieodpłatne użyczenie części działki nr 136/2 km. 10 obręb Racławice Śl. o powierzchni 

łącznie 2 m2 na okres 3 lat. Jednocześnie zobowiązując Gminę Głogówek, że nie będzie się 

domagała zwrotu nakładów poniesionych na zakup i montaż przedmiotowych donic oraz 

zapewni odpowiedni stan techniczny i estetyczny postawionych donic i zasadzonych w nich 

roślin, jak również będzie posiadała ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków na przedmiotowej drodze w związku z 

ustawieniem donic. W przypadku, kiedy po upływie 3 lat i stwierdzeniu, że strona której 

użyczono nieodpłatnie część działki wywiązuje się ze swoich obowiązków, będzie można 

przedłużyć umowę na dalszy okres lub zgodnie z wnioskiem Burmistrza na czas nieokreślony. 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie części działki nr 136/2 km 10 

obręb ewidencyjny Racławice Śl. na rzecz Gminy Głogówek. 

 

4) Na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszona została Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku sprawy dotyczącej uruchomienia działalności rodzinnego domu 

dziecka. Pani Krystyna Wilisowska powiedziała, że sprawa dotyczy zatrudnienia osoby do 

pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w osobie Pani 

Doroty Krzak. Przypomniała, że Pani Dorota Krzak podczas dyskusji negocjującej warunki 

umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka przez jej męża Zbigniewa, zaproponowała 

swoją kandydaturę jako osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich. Za świadczenie powyższej usługi Pani Krzak zaproponowała kwotę 

500 zł, która stanowiła w przedłożonej przez Państwa symulacji kosztów funkcjonowania 

rodziny, odpowiednik kosztów ponoszonych z tytułu opłat czynszu tj. 500 zł x 7 mc = 3 500 

zł – jest to koszt jaki ponoszony byłby od momentu zawarcia umowy do końca roku 2013. 



Dodatkowo, Pani Krzak zaproponowała realizację świadczenia przez 2 godziny dziennie 7 x 

w tygodniu. Z posiadanych informacji wiadomo, że w chwili podpisania umowy z Państwem 

Krzak, niezwłocznie zostanie złożony wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy w 

Rodzinnym Domu Dziecka.  

 

Starosta Prudnicki- Pan Radosław Roszkowski zapytał, jakie stanowisko w tej sprawie ma 

PCPR? 

 

Pani Krystyna Wilisowska odpowiedziała, że proponuje odstąpić od  propozycji Pani Doroty 

Krzak, zważywszy, że umowa miałaby zostać sporządzona z Panią Dorotą Krzak, która pełni 

określoną funkcję w rodzinie. Dodała, że można ewentualne zaproponować zatrudnienie 

osoby do pomocy  z zewnątrz, lub kandydatowi wskazanemu przez Państwo Krzak za kwotę 

400 zł brutto (322 zł netto) w liczbie godzin określonej przez Państwo Krzak tj. 400 zł x 7 mc 

= 2 800 zł - jest to koszt jaki ponoszony byłby od momentu zawarcia umowy do końca roku 

2013. Dodatkowo proponuje się, żeby umowa o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 

została sporządzona na oboje małżonków Państwa Krzak.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował zawarcie umowy o prowadzenie Rodzinnego 

Domu Dziecka z małżonkami tj. Państwem Krzak i nie wyraził zgody na zatrudnienie osoby 

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w osobie Pani 

Doroty Krzak. 

 

5) Skarbnik Powiatu przedstawiła, celem zatwierdzenia bilans skonsolidowany Powiatu 

Prudnickiego za 2012 rok. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził bilans skonsolidowany Powiatu Prudnickiego za 

2012 r. Bilans stanowi załącznik do protokołu. 

 

6) Skarbnik Powiatu przedstawiła rozliczenie dotacji celowej udzielonej przez Powiat 

Prudnicki  Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Białej w kwocie 60.000 zł na zakup inwestycyjny 

tj. wideogastroskopu z wideo procesorem.  W dniu 17 maja 2013 r. wpłynęło rozliczenie 

dotacji- kserokopia faktury zakupu w/w urządzenia na kwotę 70.200 zł.  
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