
 

        Protokół 143/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 19 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 na podstawie listy obecności. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r., 

2) zmian planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r., 



3) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w Powiecie 

Prudnickim na rok 2021. 

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

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego; 

3) udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej; 

4) udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej; 

5) udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za 2020 r.; 

2) sprawozdania z realizacji ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020”; 

3) sprawozdania z realizacji ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023”. 

8. Skierowanie na Komisję Edukacji (…) informacji o planach funkcjonowania placówek 

oświatowych. 

9. Sprawy różne: 

1) Przydzielenie 1 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki dla ucznia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących. 

2) Akceptacja sprawozdań z realizacji zadań publicznych pn.:  

a) ,,Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Prudnickiego 

poprzez zagospodarowanie ich wolnego czasu”; 

b) ,,Mieszkańcy Ziemi Prudnickiej Promują Honorowe Krwiodawstwo”; 

c) ,,III Rowerowa Jazda na Orientację po Ziemi Prudnickiej”; 

d) ,,Prudnicki Maraton Pieszy”; 

e) ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach”; 

f) ,,Wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury i tradycji 

Wojska Polskiego oraz Powiatu Prudnickiego”; 

g) ,,Poznaj swój kraj – Rajd po Beskidzie Śląskim”; 



h) ,,Fabryka muzykantów”. 

3) Akceptacja sprawozdań końcowych z realizacji projektów służących rozwojowi sportu na terenie 

Powiatu Prudnickiego w 2020 r. pn.: 

a) ,,Koszykówka dzieci i młodzieży”; 

b) ,,Szkolenie i organizacja dwóch turniejów dla młodych piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”; 

c) ,,Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r.” 

4) Wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku o dofinansowanie 

ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B ,,Programu wyrównywania różnic między 

regionami III”; 

5) Wyrażenie zgody na użyczenie od Zespołu Szkół Rolniczych sprzętu sportowego i nagłaśniającego 

nabytego w ramach projektu ,,Futbolistki łączą narody”; 

6) Przedstawienie ogłoszenia o zamiarze zakupu nieruchomości na terenie Powiatu Prudnickiego  

w ramach projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka (…)”. 

7) Informacja PCM S.A. o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz istotnych postępowaniach 

sądowych i roszczeniach za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.  

8) Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ, planowanych do realizacji przez szkoły 

kształcące w zawodach oraz przez placówki w roku szkolnym 2021/2022. 

9) Przedstawienie decyzji Wojewody Opolskiego dot. polecenia ZOZ w Białej realizacji świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

10) Informacja o terminie zakończenia projektu ,,Bliżej Rodziny i Dziecka (…) – II edycja”. 

10. 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 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. 

2) 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. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w Powiecie Prudnickim na rok 

2021 w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu 

przedłożenia propozycji wyboru oferty, na którą proponuje się udzielenie dotacji. W związku z nie 

zgłoszeniem kandydatów z powiatowych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Prudnickiego proponuje się powołanie Komisji Konkursowej w składzie: Radosław Roszkowski– 

Przewodniczący Komisji; Janusz Siano – Wiceprzewodniczący Komisji; Alicja Zawiślak – Członek 

Komisji. Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa Uchwała Nr XXXIII/266/2020 Rady Powiatu 

w Prudniku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zmieniona uchwałą XXXVI/279/2020 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w Powiecie Prudnickim na rok 2021. 

Ad. 6 

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

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych 

do otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 807.959,50 zł. Zwiększono plan 

dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł. Rozdziale 60014 (dochody z rozliczenia projektu UE). 

Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 184.248 zł. w Rozdziale 60004 (wpływ dochodów 

z rozliczenia transportu zbiorowego), o kwotę 43.641 zł. w Rozdziale 75095 (dochody z rozliczenia 

projektu UE), o kwotę 205.516 zł. w Rozdziale 75622 (dochody z podatku dochodowego od osób 

fizycznych), o kwotę 206.554,50 zł. w Rozdziale 75095 (dofinansowanie w projekcie „Wysoka jakość 

kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego” -wydłużenie realizacji projektu oraz dochody 

z rozliczenia projektu UE "Technika bez granic",  kwotę 8.000 zł. w Rozdziale 85333 (środki 



z Funduszu Pracy na obsługę Covid-19 w PUP). W związku z uzyskaniem ostatecznej kwoty subwencji 

ogólnej na 2021 r. zmniejszono odpowiednio część oświatową subwencji  w Rozdziale 75801 o kwotę 

266.932 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 80195 

o kwotę 322.188 zł. (zwiększenie wydatków projektu „Technika bez granic”); w Rozdziale 85295 

o kwotę 60.000 zł. (zwiększenie wydatków projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III edycja). 

Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: 

w Rozdziale 60004 o kwotę 180.000 zł. na wydatki bieżące (publiczny transport zbiorowy); 

w Rozdziale 75095 o kwotę 51.345 zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2020 r., 

dot. projektu ze środków UE „Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenia i gminy 

uczą się wzajemnie”); w Rozdziale 80117 o kwotę 2.530 zł. (dotacja na praktyki zawodowe); 

w Rozdziale 80195 o kwotę 238.687,96 zł. (zwiększono wydatki dot. projektu „Wysoka jakość 

kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”- II edycja oraz projektu "Technika bez granic"); 

w Rozdziale 85295 o kwotę 35.624 zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2020 r. dot. projektu 

„Razem pomagamy seniorom”); w Rozdziale 85333 o kwotę 8.000 zł. (wydatki na wynagrodzenie 

w PUP związane z obsługą Covid); w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000 zł. ("Marszałkowska inicjatywa 

Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano  

zmniejszenia: w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000 zł. (przesunięcie dotacji na wydatki bieżące 

"Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"). Po stronie planu wydatków 

bieżących dokonano zmniejszenia: (przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych 

rozdziałach oraz zmniejszenie wydatków w 2021 r. po obniżeniu subwencji oświatowej): w Rozdziale 

75020 o kwotę 40.000 zł.; w Rozdziale 80102 o kwotę 100.000 zł.; w Rozdziale 80105 o kwotę  

50.000 zł.; w Rozdziale 80117 o kwotę 119.462 zł.; w Rozdziale 85295 o kwotę 20.000 zł. 

(przesunięcie w projekcie „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- III edycja). Zwiększa się przychody 

budżetu §906 o kwotę 27.885,46 zł. (rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w wykazie 

przedsięwzięć w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane  

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP 

wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach bieżących zmniejszono zadanie w poz.1.1.1.3 „Bliżej 



rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej-III edycja” do realizacji w latach 2020 - 2023 o kwotę ogółem 20.000 zł., w tym na 

2021 r. o kwotę 20.000 zł. Wprowadzono w rubryce - Wykonanie za 2020 r. - dane wynikające ze 

sprawozdań budżetowych. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych 

w 2021 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu 

w 2021 r. o kwotę ogółem 27.885,46 zł., w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 27.885,46 zł.  

Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Poinformowała, że zgodnie z brzmieniem 

art. 7a, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: „Powiaty, związki 

i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego 

udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Stosownie do brzmienia art. 220 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 

udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. 

Pomoc finansowa umożliwi dofinansowanie Gminie Biała wymaganego wkładu własnego 

umożliwiającego gminom ubieganie się o przyznawanie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej 

z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych 

gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. 

Przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej prowadzone jest w ramach projektu pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka–Opolskie w latach 2020-2022”. Pomoc finansowa 

w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej na realizację zadania (inwestycyjnego lub bieżącego) dla 

jednego sołectwa nie może być większa niż 5.000,00 zł. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na 

realizację zadania jest wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty 

dofinansowania. Wnioskiem Gminy Biała o dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej objęte zostaną zadania realizowane w dziesięciu sołectwach (Prężyna, Laskowiec, 

Chrzelice, Frącki, Łącznik, Przedmieście w Białej, Dębina). Środki w wysokości 10 tys. zł. pozwolą na 

ubieganie się Gminie Biała o pomoc finansową z budżetu województwa na realizację zadań sołectw 

w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 2020-2022. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 



Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Poinformowała, że zgodnie z brzmieniem 

art. 7a, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: „Powiaty, związki 

i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego 

udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Stosownie do brzmienia art. 220 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 

udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. 

Pomoc finansowa umożliwi dofinansowanie Gminie Lubrza wymaganego wkładu własnego 

umożliwiającego gminom ubieganie się o przyznawanie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej 

z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych 

gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. 

Przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej prowadzone jest w ramach projektu pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka–Opolskie w latach 2020-2022”. Pomoc finansowa 

w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej na realizację zadania (inwestycyjnego lub bieżącego) dla 

jednego sołectwa nie może być większa niż 5.000,00 zł. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na 

realizację zadania jest wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty 

dofinansowania. Wnioskiem Gminy Lubrza o dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej objęte zostaną cztery sołectwa (Jasiona, Nowy Browiniec, Prężynka, Trzebina). 

Środki w wysokości 4 tys. zł. pozwolą na ubieganie się Gminie Lubrza o pomoc finansową z budżetu 

województwa na realizację zadań sołectw w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 

Opolskie 2020-2022. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Poinformowała, że zgodnie 

z brzmieniem art. 7a, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: 

„Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 

samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Stosownie do brzmienia 

art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa 

w formie dotacji celowej. Pomoc finansowa umożliwi dofinansowanie Gminie Prudnik wymaganego 

wkładu własnego umożliwiającego gminom ubieganie się o przyznawanie pomocy finansowej, 



w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, udzielanej na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, 

realizowanych na terenach wiejskich. Przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

prowadzone jest w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka–Opolskie w latach 2020-

2022”. Pomoc finansowa w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej na realizację zadania 

(inwestycyjnego lub bieżącego) dla jednego sołectwa nie może być większa niż 5.000,00 zł. Warunkiem 

otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania jest wymagany wkład własny gminy na poziomie 

minimum 20% kwoty dofinansowania. Wnioskiem Gminy Prudnik o dofinansowanie zadań w ramach 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej objęte zostaną zadania realizowane w czterech sołectwach 

(Niemysłowice, Rudziczka, Łąka Prudnicka, Wierzbiec). Środki w wysokości 4 tys. zł. pozwolą na 

ubieganie się Gminie Prudnik o pomoc finansową z budżetu województwa na realizację zadań sołectw 

w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 2020-2022. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

Ad. 7 

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

roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za 2020 r. Poinformowała,  

że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej  

z mocy z art. 76 ust. 1 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawia 

Staroście oraz Radzie Powiatu sprawozdanie z całorocznych efektów pracy. Do zadań organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka; kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 

potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do 

sprawowania pieczy zastępczej; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej; zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne 

domy dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz 

opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej typu rodzinnego; zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy 

dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 

zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności  



w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz 

prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

społecznymi; prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; dokonywanie okresowej 

oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; prowadzenie działalności 

diagnostyczno-konsultacyjnej której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób 

zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie 

psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci 

objętych tą pieczą; przeprowadzenie badań pedagogicznych  i psychologicznych oraz analizy, o której 

mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka; zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 

prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma celu zachowanie i wzmocnienie ich 

kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; zapewnienie koordynatorom 

rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenia ich kwalifikacji; przedstawienie 

staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; zgłaszanie do ośrodków 

adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich 

rodzin przysposabiających; organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza 

albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności  

z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. Według stanu na dzień  

31 grudnia 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego umieszczonych było 

133 dzieci, w tym 97 dzieci pochodziło z Powiatu Prudnickiego, a 36 dzieci pochodziło z innych 

powiatów. 11 dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego przebywa na terenie innych powiatów w Polsce, 

zatem wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 108 dzieci z Powiatu Prudnickiego było umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu roczne sprawozdanie z efektów pracy 

organizatora pieczy zastępczej za 2020 r. 

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

sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020”. 

Poinformowała, że realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018- 2020 

odbywa się w sposób ciągły. W miarę możliwości podejmowane są działania w celu realizacji 

wszystkich uwzględnionych w programie celów. W roku 2020 realizacja Programu była utrudniona  

z powodu epidemii Covid-19, która sprawiła, że dostęp do rodzin zastępczych i umieszczonych w nich 



dzieci w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 był ograniczony. Monitoringi rodzin 

oraz posiedzenia oceniające sytuację dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej odbywały się w dużej 

mierze na podstawie rozmów telefonicznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej z opiekunami zastępczymi, a opinie o zasadności kontynuowania pobytu  

w pieczy zastępczej były wydawane po konsultacji z psychologiem i kierownikiem PCPR. Organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej zaangażował się w zapewnienie sprzętu rodzinom zastępczym do nauki 

zdalnej. W ramach programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

Covid-19”, wsparciem objęto 1 placówkę opiekuńczo- wychowawczą, 1 rodzinny dom dziecka,  

34 rodziny zastępcze niezawodowe, 50 rodzin zastępczych spokrewnionych i 3 rodziny zastępcze 

zawodowe. Pomoc otrzymały w rodzinnej pieczy zastępczej 133 osoby dorosłe i 139 dzieci. Rodziny 

otrzymały jednorazowe maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz sprzęt 

komputerowy tj. laptopy, drukarki i słuchawki. Rok 2020 pozwolił na rozszerzenie oferty 

proponowanych form wspierania rodzin zastępczych w wypełnianiu ich funkcji poprzez rozpoczęcie 

realizacji zadań w ramach projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie piezy zastępczej – III edycja” w ramach Działania 

8.1 RPO WO 2014-2020 ,,Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Realizowano usługi psychologiczne, fizjoterapeutyczne, 

logopedyczne i kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej dając 

wsparcie opiekunom zastępczym i ukierunkowując ich wsparcie i opiekę nad dziećmi. Została 

utworzona 1 rodzina zastępcza zawodowa, co jest zgodne z wynikającym z Programu limitem. Rok 

2020 był ostatnim rokiem realizacji 3 letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 

i  w związku z tym z końcem roku przystąpiono do opracowania Programu na lata 2021-2023. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie z realizacji 

,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020”. 

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

sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023”. Przedstawiła cele w zakresie rehabilitacji społecznej: 

likwidacja barier architektonicznych; aktywność osób niepełnosprawnych poprzez sport, kulturę, 

turystykę i rehabilitację; kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej; opieka 

medyczna; opieka psychologiczno-pedagogiczna; kształcenie integracyjne, nauczanie indywidualne; 

działalność powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności; interwencja kryzysowa; pomoc 

osobom niepełnosprawnym; integracja społeczna osób niepełnosprawnych; działania służb i inspekcji; 

współpraca transgraniczna. Do działań w zakresie rehabilitacji zawodowej zaliczają się: wykonywanie 

zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne. Poinformowała, że pandemia Covid-19 i związane z nią 

obostrzenia sprawiły, że wiele zaplanowanych na 2020 rok zadań nie zostało zrealizowanych lub ich 



realizacja została w znacznym stopniu zakłócona. Niemniej jednak potrzeby osób  

z niepełnosprawnościami są coraz bardziej zauważalne przez władze samorządowe i mieszkańców 

Powiatu. W miarę możliwości, w obowiązującym reżimie sanitarnym odbywają się spotkania 

organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, podczas których poruszane jest całe 

spektrum tematów związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych oraz działań na ich rzecz. Partnerzy 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a więc władze samorządowe, 

placówki oświatowe, instytucje samorządowe, organizacje i stowarzyszenia, służby mundurowe 

wypełniają zadania w nim zawarte. Działania wspomagające osoby niepełnosprawne są dostosowywane 

do charakteru placówki i uwzględniają jej specyfikację. Jednakże nadal są obszary, w których 

wynikające z Programu działania nie były realizowane z różnych powodów, w tym pandemii w 2020 r. 

Rośnie świadomość społeczna dotycząca niepełnosprawności, a rozwiązywanie problemów, które 

napotykają te osoby w codziennym życiu, stają się integralną częścią planów działania placówek  

w regionie. Głównymi źródłami finansowania realizowanych w 2020 r. działań były środki z budżetu 

Państwa, w tym z ,,Funduszu Solidarnościowego”, środki PFRON, środki z budżetu Powiatu oraz środki 

pochodzące ze składek członkowskich organizacji pozarządowych.  

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie z realizacji 

,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 

2017-2023”. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku poinformowała, 

że zmniejszyło się zatrudnienie w PCPR o 1 koordynatora oraz w OIK o ¼ etatu. Zadania zostały 

podzielone i nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych osób.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zwrócił uwagę, aby zakres zadań podejmowanych przez 

OIK uzgodnić z Gminą, gdyż OPS wprowadził dyżury specjalistyczne aby nie dublować 

podejmowanych działań. 

Ad. 8 

1) Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił informację  

o planach funkcjonowania placówek oświatowych. Poinformował, że w roku szkolnym 2020/2021 

Powiat Prudnicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku; Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku; Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku; Zespołu Szkół w Głogówku; Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Prudniku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w których 

znajduje się 1530 uczniów w szkołach + 10 wychowanków upośledzonych głęboko + 13 wychowanków  

w przedszkolu, co daje 1553 uczniów (w stosunku do poprzedniego roku ubyło 37 uczniów). W roku 

szkolnym 2021/2022 do szkół prowadzonych przez Powiat Prudnicki powinno trafić blisko 30 uczniów 

szkół podstawowych więcej niż w roku poprzednim tj. 473. Ta liczba uczniów spowoduje powstanie 



dodatkowego 1 oddziału klas pierwszych w placówkach oświatowych. Uwzględniając czynnik 

migracyjny na poziomie ok 20 % należy przyjąć, że łączny nabór powinien kształtować się na poziomie 

14-15 oddziałów. O liczbie utworzonych oddziałów klas pierwszych w poszczególnych szkołach będzie 

decydował dokonany przez szkoły nabór. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na Komisję Edukacji (…) informację o planach funkcjonowania 

placówek oświatowych. 

Ad. 9 

1) Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił wniosek dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku o przydzielenie 1 godziny zajęć rozwijających 

uzdolnienia z matematyki dla ucznia kl. II a do końca II semestru 2020/2021. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przydzielenie 1 godziny zajęć rozwijających 

uzdolnienia z matematyki dla ucznia kl. II a  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku do 

końca II semestru 2020/2021. 

2)  

a) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Prudnickiego poprzez zagospodarowanie ich wolnego czasu” realizowanego w trybie konkursowym  

w 2020 r. przez Klub Sportowy ,,Fortuna” Głogówek. Poinformowała, że zgodnie  

z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym 

zlecono realizację w/w zadania umową. Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,Fortuna” Głogówek złożyło 

sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 12.01.2021 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Prudnickiego 

poprzez zagospodarowanie ich wolnego czasu”. 

b) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,Mieszkańcy Ziemi Prudnickiej promują Honorowe Krwiodactwo” realizowanego  

w trybie konkursowym w 2020 r. przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  



i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. Opolski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu złożył sprawozdanie z realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego w dniu 14.01.2021 r., które zostało następnie skorygowane przez Opolski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 28.01.2021 r. Do sprawozdania dołączono komplet 

wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 235,31 

zł., oraz potwierdzenie zwrotu odsetek ustawowych w kwocie 6,23 zł. Analiza sprawozdania wykazała, 

że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,Mieszkańcy Ziemi Prudnickiej Promują Honorowe Krwiodawstwo”. 

c) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,III Rowerowa Jazda na Orientację po Ziemi Prudnickiej” realizowanego  

w trybie konkursowym w 2020 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział 

Sudetów Wschodnich w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku złożyło 

sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 30.10.2020 r. W związku  

z wystąpieniem błędów oraz braków w przedłożonym sprawozdaniu Stowarzyszenie zostało wezwane 

do uzupełnienia sprawozdania. Sprawozdanie zostało uzupełnione w dniu 22.01.2021 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,III Rowerowa Jazda na Orientację po Ziemi Prudnickiej”. 

d) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,Prudnicki Maraton Pieszy” realizowanego w trybie konkursowym w 2020 r. przez 

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku. 

Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania. Polskie Towarzystwo 

Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku złożyło sprawozdanie  

z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 30.10.2020 r. W związku z wystąpieniem 

błędów oraz braków w przedłożonym sprawozdaniu Stowarzyszenie zostało wezwane do uzupełnienia 



sprawozdania. Sprawozdanie zostało uzupełnione w dniu 22.01.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, 

że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,Prudnicki Maraton Pieszy”. 

e) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach”, 

realizowanego w trybie konkursowym w 2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice. 

Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania. Stowarzyszenie Ludowy Klub 

Sportowy Rolnik Biedrzychowice złożyło sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania 

publicznego w dniu 12.01.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane  

w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach”. 

f) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,Wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury 

i tradycji Wojska Polskiego oraz Powiatu Prudnickiego”, realizowanego w trybie konkursowym  

w 2020 r. przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie  

z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym 

zlecono realizację w/w zadania. Stowarzyszenie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Prudniku 

złożyło sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 29.12.2020 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,Wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury i tradycji 

Wojska Polskiego oraz Powiatu Prudnickiego”. 

g) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,Poznaj swój kraj – Rajd po Beskidzie Śląskim”, realizowanego w trybie konkursowym 

w 2020 r. przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach. Poinformowała, że zgodnie 



z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym 

zlecono realizację w/w zadania umową. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 27.11.2020 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie 

zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,Poznaj swój kraj – Rajd po Beskidzie Śląskim”. 

h) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport w sprawie rozliczenia zadania 

publicznego pn. ,,Fabryka muzykantów”, realizowanego w trybie konkursowym w 2020 r. przez 

Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta. Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową 

z dnia 15.04.2020 r. Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta złożyło sprawozdanie z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 29.12.2020 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie 

zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji 

projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. pn. ,,Koszykówka 

dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Prudnickiego”. Poinformowała, że udzielono Międzyszkolnemu 

Klubowi Sportowemu ,,Smyk” dotację na wsparcie realizacji w/w projektu. Międzyszkolny Klub 

Sportowy ,,Smyk” z Prudnika złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu służącego rozwojowi 

sportu w dniu 14.01.2021 r. Sprawozdanie zawierało błędy i braki, w związku z czym wezwano Klub 

do uzupełnienia dokumentów i korekty sprawozdania. Dotowany złożył skorygowane sprawozdanie 

oraz brakujące dokumenty potwierdzające, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie końcowe z realizacji projektu służącego 

rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. pn. ,,Koszykówka dzieci i młodzieży na 

terenie Powiatu Prudnickiego”. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji 

projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. pn. ,,Szkolenie  

i organizacja dwóch turniejów dla młodych piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”. Poinformowała,  

że umową z dnia 20.05.2020 r. udzielono Ludowemu Klubowi Sportowemu Rolnik Biedrzychowice 



dotację na wsparcie realizacji w/w projektu. Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice złożył 

sprawozdanie końcowe z realizacji projektu służącego rozwojowi sportu w dniu 12.01.2021 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie końcowe z realizacji projektu służącego 

rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. pn. ,,Szkolenie i organizacja dwóch 

turniejów dla młodych piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji 

projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. pn. ,,Rozwój sportu  

w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r.”. Poinformowała,  

że umową z dnia 05.05.2020 r. udzielono Klubowi Sportowemu ,,Pogoń” Prudnik dotację na wsparcie 

w/w projektu. Klub Sportowy ,,Pogoń” Prudnik złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu  

w dniu 14.01.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób 

prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie końcowe z realizacji projektu służącego 

rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. pn. ,,Rozwój sportu w dyscyplinie 

koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r.” 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków 

PFRON projektu w ramach obszaru B ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 

remont posadzek w ciągach komunikacyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Prudniku. Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego poruszania się na terenie 

ośrodka wychowankom i uczniom niepełnosprawnym. Obiekt wykorzystywany jest on na cele 

edukacyjne i opiekuńcze dla wychowanków przedszkola specjalnego, wychowanków oddziałów 

rewalidacyjno- wychowawczych oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Branżowej I Stopnia. 

SOSW prowadzi również internat oraz stołówkę dla swoich podopiecznych. Ze względu na starą 

strukturę zabudowy obiektu i wiele różnego rodzaju remontów stan nawierzchni w ciągach 

komunikacyjnych jest bardzo zróżnicowany. Podłoże to mieszanka stropów ceramicznych  

i drewnianych z wylewką betonową i podłogą drewnianą z desek lub płyty wiórowej. W miejscach 

niestabilnego podłoża z ciągów komunikacyjnych jest bardzo duża.. Stan nawierzchni obecnie stanowi 

zagrożenie dla bezpiecznego poruszania się po korytarzach obiektu. Łączny koszt realizacji projektu to 

150 000 zł., możliwość otrzymania dofinansowania z PFRON do 60 % wartości projektu. 



Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Prudniku o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B ,,Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” i wyraził zgodę na złożenie wniosku. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt umowy użyczenia od Zespołu 

Szkół Rolniczych sprzętu sportowego i nagłaśniającego o wartości 7902,00 zł., nabyty w ramach 

projektu ,,Futbolistki łączą narody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014-2020 ,,Przekraczamy granice” – 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie od Zespołu Szkół Rolniczych sprzętu 

sportowego i nagłaśniającego nabytego w ramach projektu ,,Futbolistki łączą narody”. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła treść ogłoszenia o zamiarze zakupu 

nieruchomości na terenie Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem dla pieczy zastępczej w ramach 

projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej– III edycja” w ramach RPO WO 2014-2020.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował treść ogłoszenia o zamiarze zakupu nieruchomości na 

terenie Powiatu Prudnickiego w ramach projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka (…). 

7) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił informację  

o kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych oraz o istotnych postępowaniach sądowych i roszczeniach 

za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Poinformował, że w PCM S.A. w w/w okresie 

przeprowadzone zostały 4 kontrole zewnętrzne tj.:  

- Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu – weryfikacja prawidłowości realizacji umów z zakresu  

świadczenia szpitalne za okres od 2014 r. – 2019 r. w rodzaju chirurgii ogólnej- hospitalizacje zespołu 

cieśni nadgarstka; 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu – gospodarowanie odpadami medycznymi  

i weterynaryjnymi. Przestrzeganie warunków ilości pobieranej wody, ilości i jakości ścieków 

wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach; 

- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu – stan higieny radiacyjnej, odbiór aparatu 

RTG X GEO GF-50;  

- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu – stan higieny radiacyjnej, odbiór aparatu 

RTG CALYPSO DR. 



 Następnie Prezes przedstawił zestawienie postępowań sądowych i spraw roszczeniowych  

z udziałem PCM S.A: postępowania sądowe przeciwko PCM S.A. – 2 sprawy w toku; postępowania 

sądowe przeciwko ubezpieczycielowi Spółki (PZU S.A.) – 1 sprawa w toku; postępowania sądowe  

z powództwa PCM S.A. – 3 sprawy w toku; przedsądowe roszczenia pacjentów, błędy medyczne –  

4 roszczenia pacjentów, w tym 2 uznane jako niezasadne i 2 sprawy w toku. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zwrócił się do Prezesa PCM S.A. o rozważenie 

możliwości przeznaczenia obecnego obiektu Domu Dziecka na Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Poprosił 

o przeanalizowanie kosztów dostosowania w/w obiektu. Uważa, że proponowany obiekt zaspokoi 

potrzeby PCM S.A. i stworzy lepsze warunki dla pacjentów. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił wykaz 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ, planowanych do realizacji przez szkoły kształcące  

w zawodach oraz przez placówki w roku szkolnym 2021/2022. Poinformował, że w Zespole Szkół 

Rolniczych w Prudniku będą organizowane takie kursy jak: prowadzenie produkcji rolniczej; 

sporządzanie potraw i napojów; prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. W Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; wykonywanie usług fryzjerskich; projektowanie  

i wykonywanie fryzur; montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie 

systemami operacyjnymi; eksploatacja i konfigurowanie oraz administrowanie sieciami rozległymi; 

montaż i obsługa maszyn i urządzeń; organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn  

i urządzeń; prowadzenie sprzedaży; prowadzenie działań handlowych. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła decyzję Wojewody Opolskiego, w której 

poleca Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Białej realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: w okresie od 17 października 2020 r. 

do 28 lutego 2021 r. poprzez zabezpieczenie 55 łóżek w tym 4 łóżek respiratorowych dla pacjentów  

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2; w okresie od 1 marca 2021 r. do odwołania poprzez 

zabezpieczenie 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, do czasu otrzymania 

wyniku badania pod kątem COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenie zabiegów ratujących życie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił ZOZ w Białej ustosunkować się do decyzji. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała o terminie zakończenia projektu 

,,Bliżej Rodziny i Dziecka (…) – II edycja”. W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu, 

złożone zostały zmiany do projektu. Ostateczny termin dostosowania obiektu dla drugiej Placówki 



Opiekuńczo-Wychowawczej określony został na dzień 30 września 2021 r. W związku z powyższym 

należy podjąć działania w celu prawidłowej realizacji projektu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 10 

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

Zarządu Powiatu. 
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