
 

        Protokół 144/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 26 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. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji 

zwołanej na dzień 26 lutego 2021 r.   

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu 

integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306); 



2) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję 

Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 307); 

3) sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami 

w 2020 r. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie zamontowania progu zwalniającego w pasie 

drogi powiatowej Nr 1616 O relacji Prudnik-Pokrzywna, w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego, przed 

Zespołem Szkół od strony parku. 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie przekazania środka trwałego - ,,Droga leśna  

o nawierzchni bitumicznej (…)”. 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie przekazania środka trwałego - ,,Obiekty małej 

architektury w miejscu odpoczynku (…)”. 

4) Wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc styczeń z wykonania zadania 

publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021”. 

5) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z prośbą o likwidację wyposażenia będącego  

w ewidencji ,,pozostałych środków trwałych”. 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie i sprzedaż 3 drzew 

gatunku topola. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki. 

8) Przedstawienie odpowiedzi na pismo Burmistrza Głogówka w sprawie usunięcia ubytków na drodze 

Zawada-But oraz remontu barierek mostowych przy wjeździe do miejscowości Kazimierz. 

9) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od 

Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie. 

10) Przedstawienie pisma Burmistrza Głogówka dot. zmiany nazwy pomnika przyrody. 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do 

wykonywania czynności związanych z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium Starosty 

Prudnickiego oraz określenia wysokości stypendium w roku budżetowym 2021. 

12) Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w powiatowych jednostkach organizacyjnych za  

2020 r. 



13) Prośba mieszkanki Głuchołaz o przebadanie córki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Prudniku. 

14) Wniosek o wyrażenie zgody na zastosowanie zamiennika – mikroskopu PHU EL HYDRO S.C.  

w ramach zadania pn. ,,Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Centrum ochrony 

różnorodności biologicznej w Prudniku”. 

15) Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku do PFRON. 

16) Wystąpienie do Burmistrza Prudnika z prośbą o zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie zamiany 

bądź przejęcia nieruchomości przy ul. Podgórnej 5 w Prudniku przez Gminę Prudnik. 

Po Sesji: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) określenia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. 

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 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy dokonać zmian w porządku 

obrad sesji zwołanej na dzień 26 lutego 2021 r. poprzez wprowadzenie następujących punktów: podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu integracji 

społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306) oraz podjęcie uchwały  

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku (druk nr 307). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada 

Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku zwołanej sesji bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady. Potrzeba wprowadzenia druku 306 wynika z art. 12 pkt 4 w/w ustawy zgodnie 

z którym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy stanowienie o kierunkach działania Zarządu 

Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności finansowej. Przystąpienie do programu możliwe 

jest więc dopiero po uzyskaniu zgody Rady. Termin na złożenie wniosku upływa 8 marca 2021 r.  

w związku z powyższym nie ma możliwości przełożenia terminu podjęcia uchwały na kolejną sesję.  



W zakresie druku nr 307 potrzeba jego wprowadzenia wynika z § 50 ust. 3 Statutu Powiatu 

Prudnickiego, zgodnie z którym skierowany do Rady projekt wystąpienia pokontrolnego Komisja 

Rewizyjna kieruje do Rady, które Rada rozstrzyga w drodze uchwały. Projekt wystąpienia Komisja 

Rewizyjna przyjęła w dniu 25 lutego 2021 r. i skierowała do Rady Powiatu w Prudniku. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku wniosek  

o dokonanie zmian w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 26 lutego 2021 r.  

Ad. 6 

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

zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej 

Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306). Poinformowała, że program integracji społecznej  

i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów  

nr 190/2020 w dniu 21 grudnia 2020 r. Celem głównym Programu integracji 2021-2030 jest zwiększenie 

poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Kluczowym narzędziem jest edukacja. 

Wartość projektu wynosi około 40.000,00 zł, z czego wkład własny w wysokości 15% to 6.000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu integracji społecznej 

i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306). 

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

wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 

nr 307). Poinformowała, że zgodnie z § 50 ust. 3 po przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna na 

podstawie protokołu kontroli sporządza i kieruje do Rady projekt wystąpienia pokontrolnego, które 

Rada rozstrzyga w drodze uchwały i przekazuje do Zarządu wraz z wnioskami i zaleceniami usunięcia 

w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

w trakcie kontroli oraz złożone wyjaśnienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku (druk nr 307). 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, 

Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2020 r. Poinformowała, że Komisja 

pracowała w 6 osobowym składzie: Kazimierz Bodaszewski – Przewodniczący; Joachim 

Kosz - Wiceprzewodniczący; Ryszard Kwiatkowski; Józef Meleszko; Dragomir Rudy; Józef Janeczko. 



W roku sprawozdawczym Komisja odbyła 11 posiedzeń. Rozpatrywano i analizowano tematykę zgodną 

z zatwierdzonymi przez Radę Powiatu półrocznymi planami pracy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie  

z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami za 2020 r. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii  

w sprawie zamontowania progu zwalniającego w pasie drogi powiatowej Nr 1616 O relacji Prudnik-

Pokrzywna, w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego, przed Zespołem Szkół od strony parku. Poinformowała, 

że dnia 10.02.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło pismo Urzędu Miejskiego  

w Prudniku, przekazujące wg. właściwości interpelację z dnia 25.01.2021 r. Radnej Gminy Prudnik, 

Pani Ludmiły Lisowskiej, która wystosowała prośbę do Burmistrza Prudnika, celem podjęcia kroków 

w sprawie montażu progu zwalniającego w w/w miejscu. Radna motywuje swą prośbę chęcią poprawy 

bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności uczniów, brakiem przestrzegania przez kierowców 

obecnego ograniczenia prędkości wynoszącego 20 km/h oraz wypadkiem z udziałem pieszych, który  

w przeszłości wydarzył się w tym miejscu. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zaproponował, aby Wydział ponownie wystąpił  

z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach projektu ,,Razem Bezpieczniej (…)”. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił wystąpić o dofinansowanie 

zadania w ramach projektu ,,Razem Bezpieczniej (…)”. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

w sprawie przekazania środka trwałego- ,,Droga leśna o nawierzchni bitumicznej o długości 254,86 m 

przebiegającej na gruntach PGL LP nadleśnictwo Prudnik, dz. Nr 231, obręb Pokrzywna, oddz. 187 

leśnictwo Moszczanka”. Okres trwałości projektu pn. ,,Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich 

i Zlotohorskiej Vrchoviny jako elementu europejskiego szlaku Via Montana” zrealizowanego przez 

Powiat Prudnicki dobiegł końca. Zadanie o wartości 243 757,65 zł. brutto zostało wykonane i jako 

środek trwały na dzień 28.02.2021 r. ulegnie umorzeniu w kwocie 68 556,81 zł. Wydział Inżynierii 

wnosi o przekazanie protokolarnie nieodpłatnie środka trwałego PGL LP Nadleśnictwo Prudnik. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i wyraził zgodę na protokolarne nieodpłatne 

przekazanie środka trwałego- ,,Droga leśna o nawierzchni bitumicznej (…)” PGL LP Nadleśnictwo 

Prudnik pod warunkiem zapewnienia dbałości i funkcjonalności stworzonej infrastruktury.  



3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

w sprawie przekazania środka trwałego- ,,Obiekty małej architektury w miejscu odpoczynku przy 

drodze powiatowej nr 1616 O w zadaniu ,,Przebudowy historycznej drogi Gór Opawskich  

i Zlotohorskiej Vrchoviny jako elementu europejskiego szlaku Via Montana”. Okres trwałości  

w/w projektu zrealizowanego przez Powiat Prudnicki dobiegł końca. Zadanie o wartości 312 892,23 zł. 

brutto zostało wykonane i jako środek trwały na dzień 28.02.2021 r. ulegnie umorzeniu w kwocie 

41 718,99 zł. Wydział Inżynierii wnosi o przekazanie protokolarnie nieodpłatnie środka trwałego  

PGL LP Nadleśnictwo Prudnik. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i wyraził zgodę na protokolarne nieodpłatne 

przekazanie środka trwałego- ,,Obiekty małej architektury (…)” PGL LP Nadleśnictwo Prudnik pod 

warunkiem zapewnienia dbałości i funkcjonalności stworzonej infrastruktury.  

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie akceptacji 

sprawozdania częściowego za miesiąc styczeń 2021 r. z wykonania zadania publicznego  

pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej 

na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie 

częściowe z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 09.02.2021 r. Sprawozdanie 

zawierało błędy i braki w związku z czym wezwano je do uzupełnienia dokumentów i korekty 

sprawozdania. W dniu 22.02.2021 r. Zleceniobiorca dostarczył brakujące dokumenty potwierdzające, 

że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdania częściowe z wykonania zadania 

publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021”. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej z prośbą o likwidację wyposażenia będącego w ewidencji ,,pozostałych środków trwałych”. 

Poinformowała, że wyposażenie przeznaczone do kasacji jest zużyte lub jego naprawa jest nieopłacalna. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na kasację-likwidację wyposażenia będącego  

w ewidencji ,,pozostałych środków trwałych” w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie i sprzedaż 3 drzew gatunku topola. Poinformowała, że w dniu 



18.02.2021 r. Burmistrz Białej udzielił Zarządowi Powiatu w Prudniku zezwolenia na usunięcie 3 drzew 

rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała- Laskowice na działce nr 247, m. 3, obręb 

Olbrachcice. Drzewa posiadają liczny posusz w koronach oraz posiadają wypróchnienia pni, w tym 

stanie stwarzają realne zagrożenie dla poruszających się tą drogą pojazdów. Drzewa ze względu na swój 

stan nadają się wyłącznie na opał. Dwóch mieszkańców Olbrachcic wyraziło chęć wycięcia drzew za 

20 % wartości drzewa. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wycięcie 3 drzew gatunku topola i sprzedaż drewna 

na opał dwóm mieszkańcom Olbrachcic za 20 % jego wartości pod warunkiem wykarczowania korzeni. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu  

40 m2 kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki. Poinformowała, że pozyskana kostka posłuży do 

wykonania posadzki pod wiatą rekreacyjną, wybudowaną nad stawem w Niemysłowicach w ramach 

projektu ,,Prudnicko-Głubczyckie Zawody Wędkarskie”, realizowanego w zeszłym roku ze środków 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Polskiemu Związkowi 

Wędkarskiemu 40 m2 kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź na pismo Burmistrza 

Głogówka w sprawie  usunięcia ubytków w nawierzchni drogi powiatowej nr 1255 O na odcinku 

Zawada-But, remontu barierek mostowych przy wjeździe do miejscowości Kazimierz od strony 

Szonowa oraz usunięcia śmieci wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Stare Kotkowice 

i Wróblin. Poinformowała, że Powiat zna sprawę ubytków na DP 1255 O pomiędzy miejscowościami 

Zawada i But w związku z powyższym prace związane z remontem zostaną wykonane niezwłocznie, 

jak tylko pogoda na to pozwoli. Remont barier mostowych w Kazimierzu od strony Szonowa zostanie 

przeprowadzony w terminie do końca II kwartału 2021 r. Jeżeli chodzi o śmieci przy drodze powiatowej 

nr 1249 O na odcinku Stare Kotkowice – Wróblin zostały one uprzątnięte w miesiącu styczniu 2021 r. 

Zarząd Powiatu zaakceptował treść przedstawionej odpowiedzi.  

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych 

w Niemodlinie. Poinformowała, że Wydział Inżynierii w dniu 15.02.2021 r. zwrócił się do Prezesa 

Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie o nieodpłatne przekazanie 1 500 ton 

szarogłazu na rzecz Powiatu Prudnickiego. W dniu 23.02.2021 r. Wydział otrzymał odpowiedź  



o przyznaniu 800 ton kruszywa. W celu realizacji przyznanej dotacji niezbędne jest podpisanie umowy 

darowizny. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyjęcie darowizny od Kopalni Odkrywkowych 

Surowców Drogowych w Niemodlinie i podpisanie umowy darowizny. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że wpłynęło pismo Burmistrza 

Głogówka, informujące, iż po wstępnej weryfikacji o uznanie za pomnik przyrody 4 szt. drzew gatunku 

grab pospolity oraz 2 szt. drzew gatunku klon rosnących na działce nr 296 mapa 3 obręb Winiary będąca 

własnością Powiatu Prudnickiego Burmistrz wnosi propozycję zastąpienia nazwy ,,PIOTR” na imię 

,,SZYMON” – sapera st. szer. Szymona Sitarczuka, byłego ucznia Zespołu Szkół w Głogówku, który  

w 2011 r. zginął pełniąc służbę w Afganistanie.  

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Burmistrza Głogówka. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty 

i Zdrowia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do wykonywania czynności związanych  

z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium Starosty Prudnickiego oraz określenia wysokości 

stypendium w roku budżetowym 2021. Poinformowała, że do Wydziału Oświaty i Zdrowia wpływają 

po każdym semestrze wnioski o udzielenie stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIX/158/08 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 

27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów, 

czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza  komisja 

stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu w Prudniku, w składzie: przedstawiciel Zarządu Powiatu, 

jako przewodniczący; przedstawiciel Komisji Edukacji (…); przedstawiciel Wydziału Oświaty (…). 

Zgodnie z § 10 ust. 1 w/w uchwały, wysokość stypendium w danym roku budżetowym określa Zarząd 

Powiatu. 

Starosta Prudnicki zaproponował skład Komisji Stypendialnej w osobach: Wicestarosta, Pan Janusz 

Siano – przedstawiciel Zarządu Powiatu; Przewodnicząca Komisji Edukacji (…), Pani Joanna 

Korzeniowska – przedstawiciel Komisji Edukacji (…); Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty (…), Pan 

Ryszard Matuszak – przedstawiciel Wydziału Oświaty. 

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

przedstawiony skład Komisji Stypendialnej i ustalił wysokość stypendium na 400 zł.  

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy w powiatowych jednostkach organizacyjnych za 2020 r. sporządzoną przez Głównego Specjalistę 

ds. BHP. Poinformowała, że celem analizy było uzyskanie informacji oraz ocena aktualnego stanu 



bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach Powiatu za wyjątkiem jednostek oświatowych.  

W zakresie tym skontrolowano: Dom Dziecka w Głogówku, Dom Pomocy Społecznej w Prudniku, 

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, Powiatowy Urząd Pracy  

w Prudniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej. 

W dniu 05.01.2021 r. przekazano jednostkom pisma wraz z zapytaniami do analizy. Termin udzielenia 

informacji wyznaczono na dzień 08.02.2021 r. Odpowiedź z Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 

wpłynęła do Starostwa z opóźnieniem. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono: Dom Dziecka  

w Głogówku- brak informacji o dacie przeprowadzenia analizy, stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

określono jako zadowalający, ale nie wskazano żadnych nieprawidłowości; Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku- ostatnia okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy miała 

miejsce 03.02.2021 r. Wieloletnim problemem i niezgodnym z obowiązującym prawem jest metraż 

wolnej powierzchni przypadającej na pracownika (zbyt mała liczba pomieszczeń do dyspozycji  

w stosunku do liczby pracowników i specyfiki wykonywanej pracy). Inne nieprawidłowości są na 

bieżąco likwidowane; Dom Pomocy Społecznej w Prudniku: analiza zostanie przeprowadzona  

w czerwcu 2021 r. po zakończeniu przebudowy budynku; Ośrodek Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich: ostatnia analiza przeprowadzona została w styczniu 2021 r., 

nie wykazała nieprawidłowości; Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku: ostatnią analizę dokonano 

18.01.2020 r. Wszelkie nieprawidłowości są na bieżąco likwidowane; Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Białej: analizę przeprowadzono w 2020 r., w której nie wykazano uchybień. W jednostkach są 

organizowane szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny oraz prowadzona jest w związku z tym 

dokumentacja. Stan epidemii nie wpłynął na ich terminowość (za wyjątkiem Ośrodka Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich) oraz jakość. We wszystkich jednostkach są 

opracowywane karty oceny ryzyka zawodowego, w których dodano zagrożenie wirusem SARS-CoV-

2. Reasumując, wyniki przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego (za wyjątkiem 

oświatowych) za 2020 r. ocenia się na poziomie bardzo dobrym. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął przedstawioną analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  

w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2020 r.  

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę mieszkanki Głuchołaz  

o przebadanie niepełnosprawnej córki z orzeczeniem Zespołu Aspengera w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku, ze względu na bardzo odległe terminy w ich poradni.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przebadanie niepełnosprawnego dziecka z Głuchołaz 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 



14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na 

zastosowanie zamiennika – mikroskopu PHU EL HYDRO S.C. w ramach zadania pn. ,,Dostawa 

wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Centrum ochrony różnorodności biologicznej  

w Prudniku”, w związku z brakiem modelu na rynku i pismem producenta o dostępności produktu od 

miesiąca maja 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zastosowanie zamiennika – mikroskopu PHU EL 

HYDRO S.C. w ramach zadania pn. ,,Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Centrum 

ochrony różnorodności biologicznej w Prudniku”. 

15) Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku do PFRON na dostosowanie Starostwa Powiatowego 

w Prudniku do osób ze szczególnymi potrzebami – etap I. Projekt ma za zadanie zapewnienie 

dostępności zarówno pod względem dotarcia do budynku jak i możliwości poruszania się wewnątrz. 

Planuje się wykonanie pól uwagi, nakładek na schody i poręcze, tabliczek w języku Braille’a a także 

plany tyflograficzne rozmieszczenia pomieszczeń. Wartość projektu to 197 296,30 zł., dofinansowanie 

PFRON do 40 % zadania. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na złożenie wniosku. 

16) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki zwrócił uwagę, że należy zwrócić się do Burmistrza 

Prudnika z prośbą o zajęcie ostatecznego stanowiska w zakresie zamiany, bądź przejęcia nieruchomości 

przy ul. Podgórnej 5 w Prudniku, w celu uregulowania dotychczasowych uzgodnień, aby nie dopuścić 

do sytuacji dewastacji i degradacji nieruchomości, w przypadku opuszczenia obiektu przez jednostkę 

oświatową. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił wystąpić do Burmistrza 

Prudnika o zajęcie ostatecznego stanowiska. 

Ad. 8 

Po Sesji: 

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 na 2021 r. 



Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

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

planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie określenia planu kontroli podmiotów pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. Plan kontroli podmiotów pieczy zastępczej na 

2021 r. stanowi załącznik do uchwały. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Dyrektor Domu Dziecka zwróciła 

się z prośbą o przekazanie maseczek dla podopiecznych. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie 200 szt. maseczek do Domu Dziecka. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 
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