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        Protokół 145/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 3 marca 2021 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku, 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 – 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. 

5. Przyjęcie sprostowania do protokołu z dnia 3 grudnia 2020 r. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. i przyznanie dotacji 

na ten cel. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania pieczy zastępczej w Powiecie Prudnickim; 

2) Wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie rozeznania rynku w zakresie: ,,prowadzenia mieszkań chronionych (…)”; 
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3) Przedstawienie ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”; 

4) Przedstawienie ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”; 

5) Przedstawienie ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania  

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą  

w rodzinie na lata 2021-2025”; 

6) Akceptacja postępowania przetargowego w ramach projektu ,,Technika bez granic”; 

7) Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 r.; 

8) Dokonanie zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zadania publicznego CZĘŚĆ II 

,,Dostawa przyrządów edukacyjnych – wewnętrznych” w ramach projektu ,,Ochrona bioróżnorodności 

biologicznej (…)”. 

8. 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 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprostowanie do protokołu Nr 129/2020  

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r. Poinformowała, że w ad. 5 pkt 5 

wystąpiła omyłka pisarska w kwotach, było ,,zadłużenie główne 6829,33 zł., odsetki ustawowe 1320,49 

zł”, winno być ,,zadłużenie główne 6829,36 zł., odsetki ustawowe 1320,46 zł.”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione sprostowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął sprostowanie do protokołu Nr 129/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r. 

Ad. 6 

1) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

projekt uchwały w sprawie projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego  

w 2021 r. i przyznanie dotacji na ten cel. Poinformował, że proponuje się udzielenie dotacji z budżetu 

Powiatu Prudnickiego w wysokości 60.000,00 złotych dla: Klubu sportowego ,,Pogoń” na realizację 
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projektu pn.: ,,Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego  

w 2021 r.”, wysokość przyznanej dotacji 23 000 zł.; Ludowemu Klubowi Sportowemu Rolnik 

Biedrzychowice na realizację projektu pn.: ,,Ekstraliga w piłce nożnej Kobiet dla piłkarek LKS Rolnik 

Biedrzychowice”, wysokość przyznanej dotacji 22 000 zł.; Ludowemu Klubowi Sportowemu 

,,Zarzewie” w Prudniku na realizację projektu pn.: ,,Rozwój karate na terenie Powiatu Prudnickiego”, 

wysokość przyznanej dotacji 7 500 zł.; MKS Pogoń Prudnik na realizację projektu ,,Sprzyjanie 

rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.”, wysokość przyznanej dotacji 7 500 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie projektów służących rozwojowi sportu na 

terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. i przyznanie dotacji na ten cel. 

Ad. 7 

1) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

informację nt. funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego. Poinformowała,  

że na dzień 31 grudnia 2020 r. PCPR jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu 

Prudnickiego nadzorował pracę 82 rodzin zastępczych w których umieszczonych było 133, w tym  

z innych powiatów 36 i poza Powiatem Prudnickim 11. Razem dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej jest 108 (liczba dzieci z Powiatu Prudnickiego 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej od roku 2016 zmniejsza się). Mimo podejmowanych 

starań, aby pobyt dzieci w pieczy zastępczej był krótki podkreślając, że rodzina zastępcza jest etapem 

przejściowym pobytu w niej dzieci, aż 65 % wszystkich dzieci w pieczy rodzinnej przebywa powyżej 3 

lat. Najliczniejsza grupa dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Prudnickiego to dzieci w wieku od 7 do 13 lat – jest ich 51, a najmniejsza grupa dzieci to dzieci poniżej 

1 roku – jest ich 3. W 2020 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 20 dzieci, w tym 7 z powodu 

usamodzielnienia lub opuszczenia pieczy zastępczej, 6 z powodu adopcji i 3 z powodu powrotu do 

rodziny biologicznej. Czworo dzieci funkcjonuje nadal w rodzinie zastępczej lecz na terenie innego 

powiatu z powodu zmiany miejsca zamieszkania rodziny zastępczej bądź umieszczeniu w innej rodzinie 

zastępczej z powodu śmierci opiekuna zastępczego. Na terenie Powiatu Prudnickiego wg stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. funkcjonowała jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza i był nią Dom Dziecka  

w Głogówku. Placówka przeznaczona jest dla 28 wychowanków. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

w placówce umieszczonych było 16 dzieci, w tym 4 dzieci z poza Powiatu Prudnickiego na podstawie 

zawartych porozumień. Największą, bo 9 osobową grupę dzieci w placówce stanowiły dzieci w wieku 

od 14 do 17 roku życia. Zgodnie z postanowieniami sądu w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

umieszczono w 2020 r. 7 dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego, w tym 4 dzieci skierowano do placówki 

w Głogówku. Na terenie Powiatu Prudnickiego można zauważyć tendencję ograniczania umieszczania 

dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rodzin zastępczych. Udział dzieci  
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z Powiatu Prudnickiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł na koniec 2020 r.  

14,3 %. W kraju na dzień 31.12.2019 r. udział dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych wynosił 23,12 %. W roku 2020 dwoje wychowanków opuściło placówkę opiekuńczo-

wychowawczą z powodu usamodzielnienia. Od 1 stycznia 2021 r. gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

odpowiednio wydatki w wysokości: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2019 r. w kraju średni koszt utrzymania dziecka  

w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł 1 141 zł., w rodzinie zastępczej zawodowej i w rodzinnym domu 

dziecka 2 284 ł., a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5 044 zł. W 2020 r. wzrosła wysokość 

świadczeń otrzymywanych przez rodziny zastępcze na wychowanków, a także koszty utrzymania 

dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od dnia 1 stycznia 2012 roku rodzinie zastępczej 

oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na 

pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 694 zł miesięcznie w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 1 052 zł. miesięcznie w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym 

domu dziecka. Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 

211 zł. miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Dodatkowo na każde 

dziecko umieszczone w pieczy zastępczej rodzina zastępcza otrzymuje dodatek wychowawczy  

w wysokości 500 zł. miesięcznie do 18 roku życia wychowanka. Miesięczny koszt utrzymania dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w roku 2020 wynosił 4 772,18 zł. W 2021 r. koszt 

wzrósł do kwoty 5 208,70 zł. Za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Prudnickiego i przebywające  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku oraz w placówkach na terenie innych powiatów 

koszt ponosi Powiat Prudnicki. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie innych powiatów przebywało 

6 dzieci, a w placówce w Głogówku 4 dzieci pochodziło spoza Powiatu Prudnickiego. Zgodnie  

z obowiązującym prawem w miejsce Domów Dziecka mają powstać Placówki Opiekuńczo– 

Wychowawcze do 14 dzieci. W ramach projektu pn. ,,Bliżej Rodziny i Dziecka – II” Powiat Prudnicki 

stworzy 2 jednostki, co obecnie jest realizowane. Powstaje placówka w Mochowie, która przejmie dzieci 

z Domu Dziecka, kolejna placówka powstanie w Prudniku w byłym obiekcie Wydziału Geodezji. Druga 

placówka rozwiąże problem kierowania przez Sąd kolejnych dzieci do pieczy instytucjonalnej. Po 

rozmowie z Kontrolerami z Urzędu Wojewódzkiego w celu prawidłowej realizacji zadań oraz mając na 

uwadze racjonalizację wydatków proponuje się połączenie formy instytucjonalnej pieczy zastępczej  

z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o wspieraniu pieczy zastępczej. 

Jeśli dotyczy to PCPR, to formy instytucjonalnej pieczy zastępczej – 2 placówki prowadzone będą  

w ramach PCPR w Prudniku. Osobą kierującą byłby Kierownik PCPR w Prudniku. Z analizy sytuacji 
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rodzin w Powiecie Prudnickim przeprowadzonej przez OPS-y wynika, że 60 rodzin jest zagrożonych 

utratą dzieci. Trudno jest przewidzieć ile dzieci z tych rodzin trafi bezpośrednio do placówek, a ile do 

rodzin zastępczych. Obecnie w rodzinach zastępczych jest maksymalnie 10 miejsc. Zaproponowała, aby 

jedna z placówek miała funkcje placówki interwencyjnej, gdyż takiej nie ma na terenie Powiatu 

Prudnickiego, a zdarzają się sytuacje, że należy dziecko niezwłocznie umieścić i pojawia się problem 

braku miejsca. Tego typu jednostka działa w Głubczycach a koszt umieszczenia dziecka w placówce 

wynosi ok. 7 000 zł. na 1osobę/miesiąc. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski - dokonanie połączenia w/w jednostek organizacyjnych 

Powiatu Prudnickiego ma na celu racjonalizację i poprawienie efektywności gospodarowania środkami 

publicznymi poprzez doprowadzenie do samobilansowania się jednostki oraz usprawnienie 

wykonywania zadań. Możliwe jest kompleksowe wsparcie, a także lepszy przepływ informacji. Pozwoli 

to na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych zarówno w ramach PCPR jak i placówek (psycholog, 

pedagog, Radca, JOD, BHP itp.). 

Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska – należy pamiętać, że wyposażenie do placówek jest 

zakupione w ramach projektu m.in.: meble do pokoi, kuchnia z wyposażeniem, sprzęt RTV i AGD, 

rowery, siłownia wewnętrzna itp. Uruchomienie placówki w Mochowie planowane jest od maja 2021 r. 

 Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski – mając na uwadze potrzebę wprowadzenia standardów 

w placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki, w tym biorąc pod uwagę realne 

możliwości obniżenia kosztów i lepszej organizacji i opieki w placówkach, zaproponował 

przygotowanie stosownych dokumentów – uchwał i wniosków w celu włączenia placówek  

tj. w Mochowie i Prudniku do PCPR. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i ,,jednogłośnie” polecił 

przygotowanie stosownych dokumentów – uchwał i wniosków w celu włączenia placówek  

tj. w Mochowie i Prudniku do PCPR. 

2) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie rozeznania rynku w zakresie: ,,prowadzenia mieszkań 

chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów 

samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Poinformowała,  

że ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wskazuje, że zadaniem powiatowym jest 

prowadzenie w/w mieszkań chronionych. Powiat Prudnicki nie świadczy wsparcia określonego  

w art. 19 cytowanej ustawy. W latach 2018-2020 zarówno jednostki gminne jak i powiatowe nie 

odnotowały ani jednego przypadku o którym mowa w art. 47 ust 4 o pomocy społecznej - ,,Matki  
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z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji 

kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą również być przyjmowani ojcowie  

z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi”. Zgodnie z zaleceniami 

Wojewody Opolskiego w oparciu o pismo z dnia 18.02.2021 r. zadania własne powiatu należy 

rozpatrywać w kontekście rzeczywistych potrzeb oraz możliwości jednostki samorządowej tj. zgodnie 

z zasadami celowości i gospodarności, w związku z powyższym dopuszczalne i akceptowalne przez 

Opolski Urząd Wojewódzki jest nie prowadzenie takiej placówki w danym powiecie, lecz wskazanie 

innych możliwości i rozwiązań w tym zakresie.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Kierownika PCPR na rozeznanie rynku w zakresie: ,,prowadzenie 

mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, 

w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych 

domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i polecił 

opracowanie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży oraz sprawdzić wymogi formalno-prawne jakie należy spełnić. 

3) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021-2025”. Poinformowała, że w/w Program został opracowany stosownie do zapisów  

art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie  

z którym do zadań własnych Powiatu należy „opracowanie i realizacja Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Program zakłada 

podejmowanie kompleksowych działań skierowanych zarówno na profilaktykę przeciwdziałania 

przemocy, jak również na ochronę ofiar przemocy i edukację sprawców stosujących przemoc  

w rodzinie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe lub 

powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 

rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, które powodują szkody na ich zdrowiu 

fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą. Założenia Programu są spójne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i jednocześnie skorelowane z lokalnymi potrzebami i dotychczasowymi 

działaniami. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie oparty jest na zasadach: wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji 

publicznej oraz organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy; zmiany pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy  
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w rodzinie; promowania wartości rodzinnych, w tym poszanowania prawa dzieci i młodzieży                     

do życia w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy; szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem 

ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu 

do poprawy jej funkcjonowania; edukacji mieszkańców Powiatu Prudnickiego na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie; promowania alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych. 

Cele Programu: poszerzenie wiedzy na temat skali przemocy w rodzinie; podniesienie poziomu 

wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie; stworzenie organizacyjnych i kadrowych 

warunków do udzielania profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc, w tym pogłębienie 

wiedzy i doskonalenie umiejętności pracowników z instytucji i organizacji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy; rozwój działań interwencyjnych i specjalistycznego poradnictwa 

kierowanych do osób doznających przemocy w rodzinie; rozwój działań interwencyjnych  

i terapeutycznych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja celów 

operacyjnych powierzona będzie instytucjom i profesjonalistom działającym w obszarze zjawiska 

przemocy. Program finansowany będzie ze środków własnych Powiatu, środków finansowych z budżetu 

państwa, środków instytucji współuczestniczących oraz z pozabudżetowych środków pozyskiwanych  

z różnych źródeł. 

Starosta Prudnicki poddał Program pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. 

4) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

,,Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”. Poinformowała, że w/w Program 

został opracowany zgodnie z założeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 180 ust. 1 w/w ustawy do zadań 

własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów rozwoju pieczy 

zastępczej zawierających m.in. coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Rozwój pieczy 

zastępczej i osiąganie odpowiednich standardów jej organizacji to proces wieloletni, niniejszy program 

stanowi kontynuację przyjętego Uchwałą Nr L/351/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2018 

r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”. 

Program zakłada, że na terenie Powiatu Prudnickiego stworzone będą warunki dla poprawy życia dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, a prowadzący wszelkie formy pieczy zastępczej i pracujący na 

rzecz rodziny będą mieli wsparcie i pomoc w realizacji zadań. Wszelkie działania o charakterze 

profilaktycznym, pomocowym zmierzać będą do wspierania rodzin w samodzielnym rozwiązaniu 

problemów i uzupełnieniu działań opiekuńczo-wychowawczych dla tych rodzin, które nie są w stanie 

samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ważnym elementem działania w 2021 – 2023 roku 
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będzie dostosowanie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do obowiązujących 

przepisów w zakresie dezinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz rozwijanie i prowadzenie form 

pieczy zastępczej zgodnie z występującymi na terenie Powiatu Prudnickiego potrzebami. W rodzinnej 

pieczy zastępczej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. umieszczonych było 108 dzieci z terenu Powiatu 

Prudnickiego. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej od roku 2017 zmniejsza się. 

PCPR w Prudniku jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Prudnickiego wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 r. nadzorował pracę 82 rodzin zastępczych w których umieszczonych było 133 

dzieci, w tym 36 dzieci z poza Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał Program pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”. 

5) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

,,Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 

2021-2025”. Poinformowała, że liczba dzieci  umieszczonych w  pieczy  rodzinnej na  dzień  31  grudnia 

2020 r. wskazuje, że w  latach 2020  i 2019 liczba  dzieci  umieszczonych w rodzinach formach pieczy 

zastępczej utrzymuje się na stałym poziomie i na terenie Powiatu Prudnickiego umieszczonych jest  

133 dzieci. Mając na uwadze powyższe na terenie Powiatu Prudnickiego dostrzega się problem 

związany z funkcjonowaniem rodzin biologicznych zwłaszcza w zakresie: uzależnienia rodziców, 

przemocy w rodzinie oraz brakiem kompetencji opiekuńczo - wychowawczych. Zebrane przez 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku informacje na temat skali zjawiska przemocy 

uzyskane z placówek pomocowych w Powiecie Prudnickim ukazują skalę zjawiska przemocy 

występującej w rodzinie, co dodatkowo nie sprzyja właściwej socjalizacji dzieci. Założenia Programu 

są spójne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jednocześnie 

skorelowane z lokalnymi potrzebami i dotychczasowymi działaniami. Powiatowy Program działań 

profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025 oparty jest na 

zasadach: wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej oraz organizacji 

pozarządowych powołanych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy; zmiany 

pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie; promowania wartości rodzinnych,  

w tym poszanowania prawa dzieci i młodzieży do życia w bezpiecznym środowisku wolnym od 

przemocy; szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez 

udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania; edukacji 

mieszkańców powiatu prudnickiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie; promowania 

alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych.    Priorytetem głównym programu 
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jest wzrost bezpieczeństwa dzieci oraz ochrona przed krzywdzeniem. Cele Programu: zwiększenie 

świadomości społecznej  dotyczącej  zagrożeń  płynących  z przemocy w rodzinie; zapobieganie 

powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych; propagowanie prawidłowych metod 

wychowawczych i postaw rodzicielskich; zapewnienie usług poradniczych dla wszystkich rodzin. 

Oczekiwane efekty realizacji Programu to: zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie; 

wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy; 

zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy; spadek liczby przypadków przemocy; spadek liczby 

rodzin, w których interwencje są wielokrotne; udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy  

w rodzinie; zwiększenie zaangażowania społeczności w problematykę przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; zacieśnienie systemu współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

Starosta Prudnicki poddał Program pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

,,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”. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wyniki postępowania przetargowego  

w ramach projektu ,,Technika bez granic” na dostawę systemu oraz linii produkcyjnej a także szkolenia 

dla uczniów i nauczycieli. Przetarg przeprowadzony został przez Lidera projektu zgodnie z prawem 

czeskim w zakresie zamówień publicznych. W pracach Komisji udział brali przedstawiciele partnera 

projektu Powiatu Prudnickiego: Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki oraz Pan Wiesław 

Kopterski, Dyrektor CKZiU w Prudniku. W dniu 24 lutego 2021 r. Komisja przyjęła rekomendację 

dotyczącą wyboru firmy TEMEX, która złożyła jako jedyna ofertę i spełniła wymagania przetargowe 

oraz warunki określone w ustawie, Instrukcji Metodycznej dla obszaru udzielania zamówień na okres 

programowania 2014-2020 dla programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Wartość 

zamówienia dla Powiatu Prudnickiego – 67 751 € (szkolenia dla pedagogów i uczniów oraz system do 

rzeczywistości wirtualnej). 

Zarząd Powiatu zatwierdził postępowanie przetargowe w ramach projektu ,,Technika bez granic” na 

dostawę systemu oraz linii produkcyjnej a także szkolenia dla uczniów i nauczycieli. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wyniki otwartego konkursu ofert dla 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie w 2021 r. Poinformowała, że w ramach ogłoszonego uchwałą  

Nr 135/470/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 stycznia 2021 r. konkursu dla organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie 9 wniosków 

spełniło wymogi formalne i zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Jedna z ofert mimo spełnienia 
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wymogów formalnych, uzyskała niską średnią liczbę punktów w trakcie oceny dokonanej przez  

Komisję Konkursową i w związku z brakiem środków na dofinansowanie wszystkich zebranych  

w konkursie ofert, nie została zarekomendowana do dofinansowania. Była to oferta złożona przez 

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju na realizację zadania ,,Aktywny Przedszkolak 2021”. 

Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała wnioski: 

Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik na zadanie ,,Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku 2021–  

w świątecznym nastroju” – wysokość dofinansowania 3 500 zł.; Bialskiej Orkiestry Dętej na zadanie 

,,Fabryka Muzykantów” – kwota dofinansowania 5 500 zł.; Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach 

na zadanie ,,Quizollo – uczy, bawi, integruje” – kwota dofinansowania 3 000 zł.; Ludowego Klubu 

Sportowego Rolnik Biedrzychowice na zadanie ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez 

szkolenie i udział w rozgrywkach” – kwota dofinansowania 19 500 zł.; Ludowego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego RB Głogówek na zadanie ,,Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz 

udział w rozgrywkach i turniejach” – kwota dofinansowania 4 000 zł.; Ludowego Klubu Sportowego 

Rolnik Biedrzychowice na zadanie Organizacja wycieczki krajoznawczej ,,Poznajemy Ziemię 

Kłodzką”– kwota dofinansowania 2 500 zł.; Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach na zadanie 

,,Poznaj swój kraj – zabytki Górnego Śląska” – kwota dofinansowania 1 500 zł.; Opolskiego Oddziału 

Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie ,,Promujemy Honorowe Krwiodawstwo w Powiecie 

Prudnickim” – kwota dofinansowania 1 600 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną rekomendację Komisji Konkursowej. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował propozycję Komisji Konkursowej i podjął decyzję  

o dofinansowaniu przedstawionych wniosków organizacji pozarządowych w 2021 r. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z odstąpieniem od 

podpisania umowy przez firmę LUKRUM Kamil Bielecki, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego CZĘŚĆ II ,,Dostawa przyrządów 

edukacyjnych – wewnętrznych” w ramach projektu ,,Ochrona różnorodności biologicznej  

w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”, należy 

dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU ,,BMS”. Zgodnie z przedstawioną ofertą cena za dostawę 

przyrządów edukacyjnych – wewnętrznych wyniesie 26 500,36 zł. brutto. Oferta złożona przez PHU 

,,BMS” spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  

i była drugą w kolejności ofertą biorąc pod uwagę liczbę punktów otrzymanych w toku oceny 

wszystkich ofert podlegających ocenie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe PHU ,,BMS” na zadanie CZĘŚĆ II ,,Dostawa przyrządów edukacyjnych– 

wewnętrznych” na kwotę 26 500,36 zł. brutto.  

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

……………………. 
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