
Protokół Nr 141/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia  19 czerwca 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 19 czerwca 2013 r.  

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie: 

1)zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 rok, 

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej, 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2013 rok, 

4) zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 

akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą 



Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu 

Prudnickiego, 

5) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku, 

7.Sprawy różne: 

1) zatwierdzenia wyników konkursu na kandydata na dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Praktycznego w Prudniku, 

2) przedstawienie pisma Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w 

Prudniku w sprawie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki, 

3) przedstawienie pisma związków zawodowych działających przy Prudnickim Centrum 

Medycznym S.A. w Prudniku w sprawie udziału w procesie  negocjacyjnym w przedmiocie 

zbycia akcji PCM S.A. należących do Powiatu, 

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie sprzedaży części działki 

drogowej nr 86 k.m. 1 zajętej pod droga powiatową nr 1208 O na powiększenie działki nr 

82/8 i poprawienie dojazdu do domu, 

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej zamiejskiej nr 1260 O relacji Rozkochów – DK 40 oraz drogi powiatowej 

zamiejskiej nr 1459 O relacji Rozkochów – Stare Kotkowice, 

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie zanieczyszczenia dróg 

publicznych przez właścicieli/użytkowników nieruchomości sąsiadujących z drogami, 

7) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 

wszczęcie procedury zlecenia koszenia poboczy części dróg powiatowych, 

8) przedstawienie pisma posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janiny Okrągły w 

sprawie remontu drogi powiatowej - ul. Wolności w Lubrzy, 

9) rozpatrzenie wniosku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w sprawie 

zatwierdzenia do kasacji/likwidacji wyposażenia – „pozostałych środków trwałych w 

użytkowaniu”, 

10) ustalenie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Głogówku, 

11) ustalenie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Łączniku, 



12) rozpatrzenie wniosku  Referatu Gospodarki Nieruchomościami (…) w sprawie wyrażenia 

zgody przez właściciela nieruchomości na usunięcie drzew przez użytkownika –Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Białej, 

13) rozpatrzenie wniosku  Referatu Gospodarki Nieruchomościami (…) w sprawie wyrażenia 

zgody na wszczęcie procedury sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu 

Prudnickiego, położonej w Prudniku ul. Parkowa 10, 

14) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) dotyczącego prośby 

Stowarzyszenia Św. Jakuba Apostoła w Lubrzy w sprawie dofinansowania do wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży, 

15) rozpatrzenie wniosku rodziny zastępczej w sprawie dofinansowania do wypoczynku 2-ki 

dzieci przebywającej w rodzinie zastępczej, 

16) rozpatrzenie wniosku rodziny zastępczej w sprawie dofinansowania do zdarzenia 

losowego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, 

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. 

 

Ad. 6 

 

4) Starosta Pan Radosław Roszkowski zaproponował dokonanie zmian w składzie Zespołu ds. 

Negocjacji. W miejsce Pana Dariusza Madery, który nie pełni już funkcji Prezesa Zarządu 

/Dyrektora Generalnego Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku proponuje powołać 

Pana Pawła Kracha Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Medycznych PCM S.A.  



Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w 

składzie osobowym Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji 

zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą 

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu 

Prudnickiego. Sekretarz przypomniała, że w dniu 8 lutego 2013 r. na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu podjęto uchwałę Nr 120/311/2013 w sprawie powołania  Zespołu ds. Negocjacji.  

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym 

Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, 

stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne 

Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego, która stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

5) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Pani Krystyna 

Wilisowska przedstawiła członkom Zarządu Powiatu projekt uchwały w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Poinformowała, że zmiana dotyczy dostosowania Regulaminu do założeń Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2015, uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Nr VI/54/2011 z dnia 25 marca 2011 r., 

oraz do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie, 

opracowanego na podstawie wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno- 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany  Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

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. 

 

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.  

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Prudnickiego na 2013 r. , która stanowi załącznik do protokołu. 

2) Skarbnik Powiatu 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, która stanowi załącznik do protokołu. 

3) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian 

wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik poinformowała, że uaktualniony został plan 

dochodów i wydatków budżetu według stanu na dzień podjęcia uchwały.  

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej, która stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7 

1)Wicestarosta Pan Józef Skiba poinformował, że w dniu 17 czerwca 2013 r. odbył się 

konkurs na kandydata na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Prudniku i w  wyniku konkursu wyłoniono kandydata na dyrektora w osobie Pana Wiesława 

Kopterskiego.  



Pracownik Wydziału  Oświaty  i  Zdrowia Pani  Anna Wojtczak  przypomniała, że zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz 

trybu pracy komisji konkursowej po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji 

niezwłocznie powiadamia organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego oraz 

przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego, zatwierdza konkurs 

albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 

nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, 

przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału   2/3 

jej członków, naruszenia tajności glosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 ( uchwała w sprawie     

dopuszczenia lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego zapada 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym), innych nieprawidłowości, które mogłyby 

mieć wpływ na wynik konkursu. 

Wicestarosta dodał, że takie sytuacje nie miały miejsca i składa wniosek o zatwierdzenie 

konkursu. 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wynik konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum 

Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 

oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią pisma i w sprawie dotyczącej podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 20 maja 2013 r. W 

sprawach dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków unijnych spółka powinna 

uzyskać dodatkowe informacjie. 

3) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo związków zawodowych - Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej  NSZZ „Solidarność” oraz  OZZP i P Zakładowej Organizacji 

Związkowej działających przy Prudnickim Centrum Medycznym S.A w Prudniku w sprawie 

udziału w procesie negocjacyjnym w przedmiocie zbycia akcji PCM S.A należących do 



Powiatu oraz przekazania Memorandum Informacyjnego spółki. Kserokopia pisma stanowi 

załącznik do protokołu.   

Wicestarosta powiedział, że  czynny udział związków zawodowych przewidziano w 

negocjacjach z inwestorem.                                      

Starosta zaproponował, aby wystosować do związków zawodowych pismo informujące o 

możliwości czynnego uczestnictwa związków zawodowych w zakresie prowadzenia 

negocjacji bezpośrednio z potencjalnym inwestorem w sprawach dotyczących zobowiązań 

związanych z ochroną interesów pracowników oraz sposobem zabezpieczenia wykonania 

tych zobowiązań. Po dokonaniu oceny ofert wstępnych, związki zawodowe zostaną 

poinformowane o podmiotach dopuszczonych do negocjacji oraz o terminach badania spółki. 

Zaproponował również, aby związki miały możliwość pobrania (nieodpłatnego) 

Memorandum Informacyjnego spółki z zachowaniem zasad poufności o pozyskanej 

informacji co do treści Memorandum Informacyjnego jak i innych istotnych informacjach 

dotyczących Spółki. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie”  zaakceptował propozycję Starosty dotyczącą wystosowania 

pisma do  związków zawodowych w sprawie uczestnictwa w negocjacjach bezpośrednio z 

potencjalnym inwestorem w sprawach zobowiązań związanych z ochroną interesów 

pracowników oraz sposobem zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań, a także możliwość 

pobrania (nieodpłatnego) Memorandum Informacyjnego spółki z zachowaniem zasad 

poufności o pozyskanej informacji co do treści Memorandum Informacyjnego jak i innych 

istotnych informacjach dotyczących Spółki. 

 

4) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła 

wniosek w sprawie sprzedaży części działki drogowej nr 86 k.m. 1 zajętej pod drogę 

powiatową nr 1208 O na powiększenie działki nr 82/8 i poprawienie dojazdu do domu. W 

dniu 10 czerwca 2013 r. wpłynęło pismo Państwa Patrycji i Andrzeja Latta z Mionowa w 

sprawie sprzedaży części działki drogowej nr 86 k.m. 1 obręb Mionów zajętą pod drogą 

powiatową nr 1208 O relacji Biała- Mochów  ( do DK 40). Wnioskowana do sprzedaży część 

działki nr 86 może być sprzedana po przeprowadzeniu podziału geodezyjnego i zmiany klaso 

użytku z „dr” na „Bp” powstałej w wyniku podziału działki. Wnioskowana do sprzedaży 



część działki jest zbędna dla właściwego zarządzania drogą powiatową nr 1208 O. Wydział 

proponuje wyrażenie zgody na sprzedaż wnioskowanej działki, podział działki i zmianę 

klasyfikacji klasoużytku. Ponadto, Wydział proponuje skierowanie sprawy do Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami (…) celem przeprowadzenia procedury sprzedaży.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycję zgłoszone przez Wydział 

Infrastruktury Powiatu mające na celu przeprowadzenie procedury sprzedaży części działki 

drogowej nr 86 k.m. 1 zajętej pod drogą powiatową nr 1208 O.  

 

5) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu  przedstawiła wniosek w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej zamiejskiej nr 1260 O relacji Rozkochów – DK 40 oraz drogi 

powiatowej zamiejskiej nr 1459 O relacji Rozkochów – Stare Kotkowice. Pani Kawecka 

poinformowała, że Powiat Krapkowicki zamierza rozpocząć procedurę pozbawienia kategorii 

dróg powiatowych oznaczonych numerami 1260 O i 1459 O na odcinkach pomiędzy 

miejscowością Rozkochów w gminie Walce a drogą krajową nr 40 w miejscowości Stare 

Kotkowice i Biedrzychowice w gminie Głogówek, dlatego poproszono o informację, czy 

Powiat Prudnicki zamierza również pozbawić przedmiotowe drogi kategorii dróg 

powiatowych.  

 

Starosta Prudnicki zapytał, w jakim stanie są wspomniane drogi, czy wymagają remontu ? 

 

Naczelnik Wydziału poinformowała, że droga powiatowa nr 1260 O relacji: Rozkochów- DK 

40 (od granicy powiatu krapkowickiego do skrzyżowania z DK 40 w Biedrzychowicach) jest 

drogą klasy „L” o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej tłuczniem, o długości 1,687 km, nie 

wymaga nakładów finansowych. Druga droga o nr 1459 O relacji : Rozkochów- Stare 

Kotkowice (od granicy powiatu krapkowickiego do skrzyżowania z DK 40 w Starych 

Kotkowicach) jest drogą klasy „D” o nawierzchni gruntowej, porośniętą trawą o długości 

1,227 km, nie wymaga nakładów finansowych.  

Ponadto, Naczelnik dodała, że Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje nie pozbawiać 

kategorii drogi powiatowej drogi nr 1260 O oraz przychylić się do propozycji Powiatu 

Krapkowickiego i wszcząć procedurę pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogę nr 

1459 O i wystąpić do Burmistrza Głogówka z zapytaniem, czy Gmina Głogówek jest 



zainteresowana przejęciem tej drogi i zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej. Ponadto, 

proponuje się przeprowadzić procedurę komunalizacji działki nr 140/1 k.m. 3 i działki nr 

197/156 k.m. 4 obręb Stare Kotkowice- nieruchomości zajęte pod drogę powiatową nr 1459 O 

– własności Skarbu Państwa.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął propozycję zgłoszoną przez Wydział Infrastruktury 

Powiatu. 

 

6) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie 

zanieczyszczenia dróg publicznych przez właścicieli/użytkowników nieruchomości 

sąsiadujących z drogami. Naczelnik Wydziału przypomniała, że w nocy z dnia 1 na 2 maja 

2013 r. wystąpiły obfite opady deszczu, które spowodowały znaczne rozmoknięcie pół 

uprawnych, a w konsekwencji obsunięcie się ziemi- błota na drogi powiatowe w dniu 2 maja 

br. Zjawisko to wystąpiło m.in. w Gostomi.  Powiat wspólnie ze Strażą Pożarną uprzątnął pas 

drogowy. Właściciel posesji, z której ziemia osunęła się na drogę powiatową nie poczuwał się 

do obowiązku usunięcia ziemi. W ostatnich tygodniach opady deszczu, które dość często 

występowały, spowodowały, że ziemia obsunęła się ponownie. Po interwencji Gminy Biała i 

Sołtysa Gostomi, właściciel posesji podjął nieskuteczne kroki oczyszczenia drogi oraz 

wykonał prowizoryczny rowek wzdłuż swojego pola obsianego burakami, który powoduje 

wprost skierowanie błota i wód opadowych na drogę. Kolejny deszcz, który padał w nocy z 

10 na 11 czerwca spowodował kolejne zalanie drogi błotem- zanieczyszczenia usuwały po raz 

kolejny pracownicy Wydziału wspólnie ze Strażą Pożarną. Telefonicznie powiadomiono 

właściciela posesji o jego obowiązku dotyczącego usunięcia zanieczyszczenia z drogi i 

odpowiedzialności za stworzone zagrożenie. Dodała, że sytuacje takie występują również na 

innych drogach, lecz tam miejscowa ludność wraz z oddziałami ochotniczej straży pożarnej 

sprząta błoto z dróg, informując tylko zarządcę drogi bądź proszą o wsparcie. Wydział 

Infrastruktury Powiatu proponuje wysłanie pism do Burmistrzów i Wójta Gminy Lubrza, a 

także Sołtysów, sygnalizując występujący problem oraz informacje o obowiązkach 

dotyczących usunięcia zanieczyszczenia z drogi oraz odpowiedzialności za stworzone 

zagrożenie wraz z prośbą o uświadamianie społeczeństwa na zebraniach sołeckich. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 



 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przychylił się do propozycji zgłoszonej przez Wydział 

Infrastruktury Powiatu. 

 

7) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na wszczęcie procedury zlecenia koszenia poboczy części dróg powiatowych. Pani 

Aleksandra Kawecka poinformowała, że w Wydziale jest zatrudniona 1 osoba na stanowisku 

kierowcy ciągnika, który kosi pobocza dróg powiatowych. W bieżącym roku w ramach stażu 

uruchomiono drugi ciągnik z kosiarką. Z uwagi na fakt, iż sprzęt jest wyeksploatowany, 

często ulega awariom, ponadto, stażysta który obsługuje drugi ciągnik przebywa od dwóch 

tygodni na zwolnieniu lekarskim, co opóźnia koszenie poboczy. W związku z 

przyśpieszonym okresem wegetacyjnym oraz problemami technicznymi sprzętu służącego do 

koszenia poboczy, zasadne jest zlecenie tego zadania firmie zewnętrznej celem zapewnienia 

bezpieczeństwa na drogach.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury zlecenia koszenia 

poboczy części dróg powiatowych. 

 

8) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła pismo posła na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janiny Okrągły w sprawie remontu drogi powiatowej - ul. 

Wolności w Lubrzy. W dniu 13 czerwca br. wpłynęło pismo Pani Poseł Janiny Okrągły, w 

którym zwraca się z zapytaniem, kiedy i w jakim zakresie zaplanowany jest remont drogi 

powiatowej przy ul. Wolności w Lubrzy. Naczelnik Wydziału przypomniała, że 

przedmiotowa droga o nr 1267 O relacji Lubrza- Prężynka ( skrzyżowanie DK 40 i DP 1250 

O- ul. Wolności w Lubrzy- Prężynka- skrzyżowanie z DP 1614 O) obecnie zaliczana jest do 

kategorii drogi powiatowej, stanowiła odcinek drogi krajowej nr 40 relacji Granica Państwa- 

Głuchołazy- Pyskowice.  Po wybudowaniu obwodnicy Lubrzy, zgodnie z postanowieniami 

ustawy o drogach publicznych, odcinek tejże drogi, został zaliczony do kategorii drogi 

gminnej, przy czym przekwalifikowanie to nastąpiło z mocy prawa z chwila oddania 

obwodnicy do użytku. Do chwili obecnej właściciel nieruchomości- Gmina Lubrza nie 

uregulował stanu prawnego działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod nr 

718/10 k.m. 5 o pow. 2,2885 ha oraz 718 k.m. 4 o pow. 2,0052 ha tj. w Księdze Wieczystej nr 



OP1P/00046752/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku dla nieruchomości zajętych 

pod przedmiotową drogą ujawniony jest nadal Skarb Państwa. Pomimo, iż ciąg ulicy 

Wolności w Lubrzy nie spełnił wymogów określonych w art. 6a ust. 1 ustawy o drogach 

publicznych, w dniu 30 czerwca 2006 r. uchwała Rady Powiatu nr XLVII/316/06 zaliczony 

został do kategorii dróg powiatowych i włączony do ciągu drogi nr 1267 O relacji Lubrza- 

Prężynka, co nie powinno mieć miejsca. W sprawie uregulowania stanu prawnego w/w 

nieruchomości zajętych pod ulicą Wolności w Lubrzy byłej kategorii drogi gminnej Powiat 

Prudnicki zrobił wszystko co było możliwe w zakresie ingerencji w stan prawny 

nieruchomości własności Skarbu Państwa. Pomimo 7- letniego okresu czasu Gmina Lubrza 

nie podjęła skutecznych działań w sprawach formalno- prawnych w celu uregulowania stanu 

prawnego i przekazania własności tj. środka trwałego w postaci budowli- drogi na rzecz 

obecnego Zarządcy. Powiat Prudnicki, bez wcześniejszego uregulowania stanu prawnego 

przez Gminę Lubrza nie może dokonać regulacji stanu prawnego tejże drogi, tym samym nie 

posiada prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pani Aleksandra Kawecka 

kontynuując dodała, że w związku z tym, iż droga ta nie spełnia wymogów stawianych drodze 

kategorii drogi powiatowej, w roku 2011 Zarząd Powiatu podjął decyzję o przywróceniu 

poprzedniego stanu rzeczy. Ponadto, na mocy porozumienia zawartego z Wójtem Gminy 

Lubrza, a Starostą Prudnickim obie strony zobowiązały się wspólnie ponosić koszty 

utrzymania ulicy Wolności w Lubrzy, a jak dotychczas ponosi je niemal wyłącznie Powiat 

Prudnicki. Rozpoczętą procedurę pozbawienia kategorii drogi powiatowej – części drogi 

powiatowej nr 1267 O bez zaliczania jej do nowej kategorii zablokowała Gmina Lubrza. Stan 

przedmiotowej drogi w porównaniu do innych dróg powiatowych oceniany jest jako dobry i 

nie wymaga pilnej interwencji. Z uzyskanych informacji szacunkowy koszt przebudowy ul. 

Wolności w Lubrzy przewyższa kwotę 6 mln zł i możliwości finansowe Powiatu 

Prudnickiego. Nie mniej jednak Powiat gotowy był poczynić starania o pozyskanie środków 

pozabudżetowych Powiatu Prudnickiego m.in. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych po uzyskaniu zapewnienia o finansowym wsparciu ze środków Gminy Lubrza. 

Jednak do tego jest potrzebne uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod ulicą 

Wolności w Lubrzy. W związku z powyższym brak jest możliwości ze strony Powiatu na 

podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego przedmiotowej ulicy w 

najbliższym czasie. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną propozycje odpowiedzi na  pismo 

do  Pani poseł Janiny Okrągły. 



 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił udzielić Pani poseł Janinie Okrągły wyczerpującej 

informacji przybliżającej trudną sytuację prawną przedmiotowego odcinka drogi powiatowej- 

ul. Wolności w Lubrzy. 

 

9) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 

w sprawie zatwierdzenia do kasacji/likwidacji wyposażenia – „pozostałych środków trwałych 

w użytkowaniu”. W załączonym do wniosku wykazie sprzętu przeznaczonego do likwidacji 

są m.in. krzesła, tapczany, wersalka, stół- ława, szafa, wózki inwalidzkie, lodówka, telewizor, 

telefon komórkowy i inne. Do wniosku zostało dołączone orzeczenie techniczne wskazujące, 

iż naprawa takich rzeczy jak: telewizor, telefonu komórkowego lodówki, chłodziarki, czajnika 

elektrycznego-  jest nieopłacalna. Z uwagi na powyższe, Dyrektor jednostki wnosi o 

wyrażenie zgody na kasację/likwidację wyposażenia, co jest zgodnie z uchwałą Zarządu 

Powiatu w przedmiotowej sprawie. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na kasację/likwidację wyposażenia 

„pozostałych środków trwałych w użytkowaniu” będących na stanie Domu Pomocy 

Społecznej w Prudniku. 

10) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie ustalenia opłat w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Głogówku. Zgodnie z  rozporządzeniem z dnia 12 maja 2011 r. 

Ministra  Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, wysokość 

opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym przez 

dzieci, młodzież i ich opiekunów ustala w wymiarze od osoby za dobę organ prowadzący 

(Zarząd Powiatu) szkolne schronisko młodzieżowe, na wniosek dyrektora szkolnego 

schroniska młodzieżowego, uwzględniając warunki, jakimi dysponuje dane schronisko. W 

dniu 17 czerwca br. wpłynął w tej sprawie wniosek  Kierownika Schroniska Młodzieżowego 

w Głogówku z propozycją: 

- młodzież szkolna, akademicka, nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup 

turystycznych : 



   - w pokoju 2- osobowym – 15 zł 

   - w pokoju 3- osobowym- 12 zł 

   - w pokoju 4- osobowym lub większym- 10 zł, 

- pozostałe osoby dorosłe: 

   - w pokoju 2- osobowym – 18 zł 

   - w pokoju 3- osobowym- 15 zł 

   - w pokoju 4- osobowym lub większym- 12 zł 

- korzystanie z pokoju wieloosobowego wyłącznie przez 1 osobę- 24 zł. 

- opłata za korzystanie z pościeli- 6 zł ( jednorazowo) 

- zniżki: 

- członkowie PTSM- 20% 

- posiadacz „ Złotej  Odznaki PTSM” lub „ Zasłużony Działacz Turystyki”- 50 % 

- dla grup zorganizowanych na wypoczynek letni, kierownik może zastosować zniżkę                 

w wysokości do 20 % na podstawie wcześniej spisanej umowy między stronami. 

 

Starosta Prudnicki  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” ustalił wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w 

szkolnym schronisku młodzieżowym przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Głogówku. 

11) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie ustalenia opłat w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Łączniku. Zgodnie z cyt.  rozporządzeniem Ministra  Edukacji 

Narodowej i wnioskiem  Kierownika Schroniska Młodzieżowego w Łączniku: 

- młodzież szkolna, akademicka, nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup 

turystycznych -10 zł, 

- inni obywatele- 12 zł, 

- opłata za korzystanie z pomieszczeń schroniska- ( bez noclegu )- 4 zł, 

- opłata za korzystanie z pościeli- 6 zł ( jednorazowo) 

- zniżki: 

   - członkowie PTSM- 20% 

   - posiadacz „ Złotej  Odznaki PTSM” lub „ Zasłużony Działacz Turystyki”- 50 % 

 

Starosta Prudnicki  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 



 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” ustalił wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w 

szkolnym schronisku młodzieżowym przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Łączniku. 

 

12) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami(…)- Pan Mariusz Maćków omówił 

wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w sprawie wyrażenia zgody przez 

właściciela nieruchomości na usunięcie drzew przez użytkownika –Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Białej. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej zwrócił się o wyrażenie zgody na 

usunięcie dwóch drzew gatunku topola o obwodach pni 224 cm i 158 cm. Po wizji lokalnej w 

terenie, w obecności przedstawiciela szpitala oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego, 

stwierdzono zasadność wniosku. W/w drzewa są w złym stanie zdrowotnym, posiadają 

uszkodzenia pni. W wyniku oględzin stwierdzono również, że drzewa rosną blisko budynku 

mieszkalnego i w obecnej chwili stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Ponadto, topole utrudniają wjazd pojazdom na parking znajdujący się na terenie szpitala. 

 

Starosta Prudnicki  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na usunięcie dwóch drzew gatunku topola 

przez użytkownika –Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej. 

 

13) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami(…) przedstawił wniosek w sprawie 

wyrażenia zgody na wszczęcie procedury sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości 

Powiatu Prudnickiego, położonej w Prudniku ul. Parkowa 10. Powiat Prudnicki jest 

właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 587/219, mapa 9  o powierzchni 

0,0771 ha. Część nieruchomości – grunt pod garażem o powierzchni 64,0 m2, stanowi 

przedmiot dzierżawy przez Panią Grażynę Janus-Bartnik do 31 lipca 2017 r. Dotychczas 

Powiat Prudnicki na podstawie umowy dzierżawy, wydzierżawiał część tej nieruchomości za 

kwotę 1050 zł netto kwartalnie. Pani Grażyna Janus - Bartnik zam. w Prudniku przy ul. 

Głowackiego 5 wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu, wyrażając chęć zakupu 

dzierżawionego gruntu pod garażem. Pan Mariusz Maćków dodał, że w chwili obecnej, 

sprzedaż części nieruchomości wydzierżawionej pod garaż wymagałaby wydzielenia 

działki. W związku z powyższym należałoby zlecić uprawnionemu geodecie opracowanie 



odpowiednich dokumentów, a następnie uzyskać decyzje zatwierdzająca podział 

nieruchomości. Następnie wydzielona działka podlegałaby wycenie przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Po uzyskaniu m.in. tych dokumentów można by było przystąpić do 

właściwej procedury zmierzającej do sprzedaży nieruchomości. Referat Gospodarki 

Nieruchomościami (…) proponuje, iż w związku z planami zbycia w całości nieruchomości, 

w chwili obecnej wykorzystywanej jako siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

tutejszego Starostwa, wniosek Pani Grażyny Janus – Bartnik należy rozpatrzeć negatywnie. 

Ponadto wydzielenie osobnej działki mogłoby spowodować w przyszłości utrudnienia w 

prawidłowym korzystaniu i utrzymaniu nieruchomości przez nowego nabywcę. 

 

Starosta Prudnicki  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie”  nie wyraził zgody na wszczęcie procedury sprzedaży 

nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego - części nieruchomości – grunt 

pod garażem o powierzchni 64,0 m2, położonej w Prudniku  ul. Parkowa 10. 

 

14) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego (…)  w sprawie 

prośby Stowarzyszenia Św. Jakuba Apostoła w Lubrzy w sprawie dofinansowania do 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. W dniu 5 czerwca br. Stowarzyszenie Św. Jakuba 

Apostoła w Lubrzy zwróciło się o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, 

których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z innej formy wypoczynku, a w 

szczególności ministrantów Parafii. Powiat ma możliwość dofinansowania działalności 

organizacji pozarządowych tylko w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Powiatowym Programie 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednakże Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła 

nie ubiegało się o wsparcie realizacji zadania publicznego w tegorocznym konkursie, ani też 

w trybie pozakonkursowym. W ocenie Wydziału Organizacyjnego (…)  nie jest możliwe 

udzielenie dofinansowania.  

 

Starosta Prudnicki  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie”, z uwagi na brak możliwości prawnych, negatywnie 

zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Św. Jakuba Apostoła w Lubrzy w sprawie 

dofinansowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 



15) Na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszona została Pani Krystyna Wilisowska- 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, która przedstawiła wniosek 

dotyczący przyznania dofinansowania do wypoczynku dwójki dzieci przebywających w 

rodzinie zastępczej. W/w dzieci przebywają u Państwa Gąsiorowskich. Pani Gąsiorowska w 

dniu 6 czerwca 2013 r. złożyła w PCPR w Prudniku wniosek z prośbą o przyznanie 

dofinansowania na w/w cel. Kornelia Wichert została zapisana na kolonię organizowaną 

przez biuro podróży Almatur- Opole Sp. z o.o. Turnus w Murzasichle rozpoczyna od 

10.07.2013 r.- 20.07.2013 r. Koszt pobytu na kolonii z dojazdem wynosi 1 324,00 zł plus 

dodatkowe dwie wycieczki fakultatywne w cenie 160,00 zł. Drugie dziecko - Jesika 

Jędrzejczak została zapisana na półkolonie językową w okresie od 08.07.2013 r.- 19.07.2013 

r. organizowaną przez Centrum „Oxford” w Prudniku. Koszt wynosi 475,00 zł. Przypomniała, 

że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy  zastępczej  z dnia 

9 czerwca 2011 r. – rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu Rodzinny Dom Dziecka- Starosta 

może przyznać dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w 

wieku od 6-18 roku życia- raz w roku. Półkolonia, którą wybrała Pani Gąsiorowska jest 

prowadzona w miejscu zamieszkania, w związku z powyższym nie wpisuje się w rozumienie 

przepisu cytowanej ustawy.  

 

Starosta Prudnicki  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił przyznać dofinansowanie do wypoczynku w 

kwocie do 600 zł dla jednego z dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, w przypadku 

drugiego dziecka z uwagi na brak możliwości prawnych negatywnie ocenił złożony wniosek. 

 

16) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, przedstawiła wniosek 

rodziny zastępczej w sprawie dofinansowania do zdarzenia losowego dziecka- Dawida 

Maćków  przebywającego w rodzinie zastępczej u Państwa Weroniki i Janusza Kapsów. 

Dziecko Dawid Maćków w lipcu ubiegłego roku przeszedł operację oczu w szpitalu Św. 

Rafała w Krakowie. Operacja była refundowana przez NFZ, natomiast konsultacje 

pooperacyjne są płatne w całości przez Państwo Kaps. Pani Krystyna Wilisowska 

przypomniała, że Państwo Weronika i Janusz Kaps zostali rodziną zastępczą dla trójki dzieci 

od 23 maja 2007 r. Dzieci były zaniedbane, najbardziej Dawid, u którego stwierdzono 

poważną wadę wzroku- oczopląs. W lipcu 2012 r. Dawid przeszedł operację skracania i 

poruszania mięśni na gałkach ocznych. Obecnie Państwo Kaps jeżdżą z dzieckiem co pół 
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