
 

        Protokół 142/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 09 lutego 2021 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu odbyło 

się w zdalnym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego, według 

listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

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 -  Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu) 

2) Wicestarosta – Janusz Siano 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak 

5) Członek Zarządu – Joachim Kosz 

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. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) oddania w najem na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni  

182,64 m2, mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenie 

miesięcznej stawki czynszu za najem, 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r., 



3) zmian planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu raportu z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwał Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia opłat za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne 

w Powiecie Prudnickim. 

7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie: 

1) ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe 

linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim; 

2) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál- Prudnik” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 

8. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” oraz ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych  

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”; 

2) Wniosek członka Zarządu w sprawie naprawy barierek mostowych przy wjeździe do miejscowości 

Kazimierz na drodze powiatowej nr 1212 O  od strony Szonowa; 

3) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

akceptacji przedłożonej przez Gminę Biała dokumentacji rozliczeniowej dotacji celowej na 

dofinansowanie zadań w projekcie ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”; 

4) Wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o nieodpłatne 

udostępnienie boiska ,,Orlik” Ludowemu Zespołowi Sportowemu Rolnik Biedrzychowice; 

5) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o przyznanie 

pomocy finansowej w 2021 r. Gminie Głogówek w ramach projektu ,,Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka”; 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w sprawie zakupu serwera  

z oprogramowaniem do testowania kopii zapasowych; 

7) Wniosek PKS Głubczyce dot. zwiększenia środków budżetowych w zakresie rocznego rozliczenia 

rekompensaty za 2020 r.; 



8) Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych i dokonanie sprostowania przez Radnego Rady 

Powiatu w Prudniku; 

9) Wystąpienie o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Gminy Prudnik o ustanowienie pomników 

przyrody; 

10) Wystąpienie o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Gminy Głogówek o ustanowienie pomników 

przyrody. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Prudnicki 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”. 

Ad. 5 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania  

w najem na czas oznaczony – jednego roku od dnia podpisania umowy – na rzecz Afortest Spółka  

z o.o., w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni 182,64 m2, mieszczących się w budynku 

położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.  

W dniu 25.01.2021 r. Referat powziął wiadomość, że wnioskodawca zmienił założenia dotyczące 

wniosku o najem. W dniu 28.01.2021 r. wpłynął email zgodnie z którym wnioskodawcy wnoszą  

o zawarcie umowy na pomieszczenia położone na pierwszym piętrze o powierzchni 186,64 m2 na okres 

jednego roku. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b stawy o gospodarce nieruchomościami 

Zarząd Powiatu wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy 

czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody 

Rady Powiatu. W przypadku umowy zawartej na rok taka zgoda nie jest wymagana (zgodnie z art. 37 

ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu na kwotę 

5 zł./m2 (netto), tj. brutto 6,15 złotych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas oznaczony, w trybie 

bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni 182,64 m2, mieszczących się w budynku położonym  

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 



Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Prudnickiego na 2021 r.  

Ad. 6 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwał Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie 

Prudnickim. Poinformowała, że w dniach od 15 stycznia 2021 r. do dnia 05 lutego 2021 r. zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne w/w projektu uchwały. Projekt uchwały został opublikowany  

w dniu 13 stycznia 2021 r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej 

do dnia 05 lutego 2021 r. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do 

wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku raport z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie 

Prudnickim. 

Ad. 7 

1) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat 

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie 

komunikacyjne w Powiecie Prudnickim. Poinformował, że w świetle zapisów 

art. 4 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym przez 

powiatowe przewozy pasażerskie rozumie się przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający 

poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które 

zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; inne niż przewozy gminne, 

powiatowo-gminne, metropolitarne, wojewódzkie i międzywojewódzkie. Mocą ustawy Powiat 

Prudnicki jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar 

działania lub zasięg przewozów, na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych 



przewozach pasażerskich. Do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu, 

organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

Powiat Prudnicki wypełniając zapisy art. 4 ust.1 pkt 9 ustawy, jako właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego zapewniający funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze i jest „właściwym organem”, o którym mowa 

w przepisach Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 

pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 oraz 

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług 

kolejowego transportu pasażerskiego. Zgodnie z art. 50a ust. 2 przedmiotowej ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. Rada Powiatu może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. 

Ceny, o których mowa w art. 50a, mają charakter cen maksymalnych. Powyższe stanowi przesłankę do 

ustalenia przez Radę Powiatu w Prudniku cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w  powiatowych przewozach 

pasażerskich dla których organizatorem jest Powiat Prudnicki. Z tych względów podjęcie uchwały jest 

w pełni uzasadnione. Regulacja proponowanej uchwały jest korzystna z punktu widzenia jej adresatów 

tj. mieszkańców Powiatu Prudnickiego. W br. zgłoszono 14 nowych połączeń głównie na terenie Gminy 

Biała w celu skomunikowania Powiatu Prudnickiego. Wprowadzenie nowych połączeń nie będzie 

wiązało się ze zwiększeniem wydatków na transport zbiorowy, zostanie na dotychczasowym poziomie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe 

linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál- Prudnik” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Poinformowała, że obecna 

sytuacja związana z pandemią koronawirusa pokazała jak trudna może być komunikacja i praca nad 

wspólnymi polsko-czeskimi projektami. Projekt zakłada współpracę Gminy Bruntal, Gminy Prudnik 

i Powiatu Prudnickiego w celu stworzenia sal wideokonferencyjnych do sprawnego komunikowania się. 

W ramach działań Powiatu Prudnickiego jest zakup i instalacja systemu wideokonferencyjnego, który 

zapewni funkcjonalną w wysokiej jakości transmisję spotkań, a także tematyczne wideokonferencje 

z ekspertami. 



Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál- Prudnik” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 

Ad. 8 

1) Starosta Prudnicki poprosił, aby w dniu 3 marca br. odbył się Zarząd stacjonarnie i na nim poruszyć 

sprawy dotyczące pomocy społecznej w Powiecie Prudnickim.  

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwróciła się z prośbą  

o wyrażenie zgody na poddanie konsultacjom społecznym ,,Powiatowego Programu Przemocy Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” oraz ,,Powiatowego Programu działań 

profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na poddanie konsultacjom społecznym w/w Programy. 

2) Pan Dragomir Rudy, członek Zarządu złożył wniosek w sprawie naprawy barierek mostowych przy 

wjeździe do miejscowości Kazimierz na drodze powiatowej nr 1212 O  od strony Szonowa. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano zaproponował, aby wstrzymać się z podjęciem decyzji, do czasu 

przeprowadzenia wizji lokalnej. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty i postanowił wstrzymać się z podjęciem 

decyzji dot. naprawy barierek mostowych przy wjeździe do miejscowości Kazimierz na drodze 

powiatowej nr 1212 O  od strony Szonowa do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie akceptacji przedłożonej przez Gminę Biała 

dokumentacji rozliczeniowej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie ,,Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka”. Poinformowała, że zgodnie z treścią umowy zawartej pomiędzy Powiatem 

Prudnickim a Gminą Biała, Gmina złożyła rozliczenie dotacji celowej. Rozliczenie dotacji przedłożono 

zgodnie z terminem zawartym w umowie z dołączeniem wymaganych dokumentów. Ponowna analiza 

pełnej sprawozdawczości przeprowadzona w dniu 01.02.2021 r. wykazała, że wysokość rozliczonej 

dotacji przyznanej dla jednej miejscowości winna być pomniejszona o wartość kwoty wynoszącej  

1,42 zł. Zwrotu w/w kwoty Gmina Biała dokonała w dniu 01.02.2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 



Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował przedłożoną przez Gminę Biała informację o dokonaniu 

zwrotu dotacji w związku z weryfikacją dokumentacji projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka”. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o nieodpłatne udostępnienie boiska ,,Orlik” w dniach 

13.02.2021 r. – 14.02.2021 r. Ludowemu Zespołowi Sportowemu Rolnik Biedrzychowice w celu 

prowadzenia treningów piłkarskich. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie boiska ,,Orlik” Ludowemu Zespołowi 

Sportowemu Rolnik Biedrzychowice w dniach 13.02.2021 r. – 14.02.2021 r. Decyzję uzależnił od 

warunków atmosferycznych oraz stosowania właściwego obuwia przez trenujących. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o przyznanie pomocy finansowej w 2021 r. Gminie 

Głogówek w ramach projektu ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”. Poinformowała, że Gmina prosi  

o przyznanie pomocy finansowej w 2021 r. dla sołectw: Góreczno, Błażejowice Dolne, Kierpień, 

Wróblin, Zawada, Zwiastowice, Szonów, Stare Kotkowice w wysokości łącznie 8 000 zł. Przyznane 

środki finansowe stanowiłyby zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań planowanych do 

wykonania w sołectwach biorących udział w w/w projekcie. Wnioskowana kwota dotacji dla każdego 

z sołectw to kwota 1 000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyznanie pomocy finansowej w 2021 r. Gminie 

Głogówek na realizację zadań planowanych do wykonania w sołectwach biorących udział w projekcie 

pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z poleceniem Zarządu, 

aby Wydział Geodezji (…) wystąpił do Wojewody o dotację na realizację zadania audytowego  

pn. „Zarządzenie bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku”, Naczelnik 

Wydziału informuje, iż z projektu ,,E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” zakupili nowy serwer o bardzo dużej wydajności zapewniający pracę 

Wydziału Geodezji (…). Od Wojewody otrzymali dotację celową w wysokości 99 000 zł., na 

modernizację osnowy szczegółowej oraz digitalizację zasobu. Nie ma możliwości wykorzystać tej 

dotacji na inne zadanie. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Geodezji (…) wyraził zgodę na 

zakup serwera z oprogramowaniem do testowania kopii zapasowych w związku z zaleceniami z zadania 



audytowego pn. „Zarządzenie bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku”  

i polecił zabezpieczyć środki w wysokości 20 000 zł. 

7) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił wniosek PKS Głubczyce dot. zwiększenia środków 

budżetowych w zakresie rocznego rozliczenia rekompensaty za 2020 r. Poinformował, że PKS  

w Głubczycach działając na podstawie § 8 umowy, wystąpił do Powiatu Prudnickiego o rekompensatę 

w kwocie 177 340,99 zł. brutto, jako niedopłatę wpłaconych spółce zaliczek na poczet wykonywanych 

przewozów ujętych w ramach zawartej umowy. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem PKS w Głubczycach rozliczającego rekompensatę za 2020 r.  

8) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wezwaniu Radnego Rady Powiatu do usunięcia naruszenia dóbr 

osobistych i dokonanie sprostowania poprzez usunięcie komentarza z dnia 8 lutego 2021 r. pod 

artykułem Tygodnika Prudnickiego pt. ,,Przegrali w sądzie walkowerem. Starosta: mam żal do PCPR” 

opublikowanym w dniu 8 lutego 2021 r. na portalu Facebook. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z realizacją projektu  

pn. ,,Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu 

Prudnickiego” RPOP.05.01.00-16-0012/19-00 w ramach RPO WO 2014-2020 mając na uwadze  

art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, proponuje się wystąpić do 

Gminy Prudnik o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia pomników przyrody  

tj: klonu jawora, lipy drobnolistnej, wiązu szypułkowego, jarzęba pospolitego, jarzęba szwedzkiego oraz 

trzech egzemplarzy klonu zwyczajnego. W celu upamiętnienia prudnickich lekarzy, w tym dyrektorów  

i ordynatorów oddziałów, którzy przyczynili się do zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców 

powiatu prudnickiego, cieszyli się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, w całej karierze 

zawodowej aktywnie działali na rzecz wsparcia dla chorych i ich rodzin. Ustanowienie w/w drzew 

pomnikami przyrody przyczyni się do podkreślenia wartości historycznej, kulturowej, przyrodniczej  

i edukacyjnej oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o walory 

przyrody. Objęcie w/w drzew ochroną prawną i otoczenie ich szczególną opieką pozwoli na ich 

zachowanie dla przyszłych pokoleń. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wystąpienie o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

do Gminy Prudnik o ustanowienie pomników przyrody. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z realizacją projektu  

pn. ,,Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu 

Prudnickiego” RPOP.05.01.00-16-0012/19-00 w ramach RPO WO 2014-2020 mając na uwadze  

art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, proponuje się wystąpić do 

Gminy Głogówek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia pomników przyrody  



tj.: klonu zwyczajnego, klonu jawora oraz czterech egzemplarzy grabu pospolitego. Po analizie stanu 

zdrowotnego stwierdzono, iż w/w drzewa zasługują na ochronę pomnikową. W celu uczczenia 30-lecia 

wyborów samorządowych oraz upamiętnienia wkładu pracy lokalnych samorządowców z Gminy 

Głogówek w rozwój Powiatu Prudnickiego, proponuje się nadanie nazw pomnikom przyrody 

nawiązujących do imion Włodarzy Gminy minionych 30 lat. Ustanowienie w/w drzew pomnikami 

przyrody przyczyni się do podkreślenia wartości historycznej, kulturowej, przyrodniczej i edukacyjnej 

oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o walory przyrody. Objęcie 

w/w drzew ochroną prawną i otoczenie ich szczególną opieką pozwoli na ich zachowanie dla przyszłych 

pokoleń. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wystąpienie o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

do Gminy Głogówek o ustanowienie pomników przyrody. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 
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