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        Protokół 147/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 19 marca 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. 

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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r., 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r., 

3) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021, 

4) upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania 

oświadczeń woli w związku z realizacją programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd” w 2021 r., 

5) uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową. 

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

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

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”, 

2) 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”, 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do wieloletniego rządowego programu 

,,Posiłek w szkole i w domu”, 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r., 

5) określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku i Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, 

6) uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”, 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego ,,Pogranicze 

Głubczycko – Prudnickie”, 

8) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r., 

9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r., 

10) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

11) udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 

12) zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacji 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r., 
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2) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r., 

3) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. oraz 

przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

8. Sprawy różne: 

1) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w sprawie przydzielenia dodatkowych 

zajęć z języka polskiego i matematyki dla ucznia, 

2) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w sprawie przydzielenia dodatkowych 

zajęć z matematyki dla ucznia, 

3) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w sprawie przydzielenia dodatkowych 

zajęć z matematyki dla ucznia, 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie wszczęcia procedury przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku, 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanej nauczycielki ZSR w Prudniku, 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanej nauczycielki ZSO Nr 1 w Prudniku, 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanej nauczycielki SOSW w Prudniku, 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanej nauczycielki ZSR w Prudniku, 

9) Wyrażenie zgodny na nieodpłatne przekazania maseczek ochronnych dla Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, 

10) Pismo Społecznego Komitetu Wsparcia Członków Rodziny w Prudniku w sprawie złożenia wniosku 

na utworzenie Domu Dziennego Pobytu, 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie zabezpieczenia środków własnych Powiatu na 

realizację zadania pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Krzywej 10 

w Prudniku”, 

12) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie zabezpieczenia środków własnych Powiatu na 

realizację zadania pn.: ,,Remont zabezpieczający północnej połaci dachowej budynku zlokalizowanego 

przy ul. Jagiellońskiej 3 w Prudniku”, 
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13) Wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie akceptacji 

sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego ,,Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” 

realizowanego w trybie konkursowym w 2020 r. przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja 

Nysa prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie, 

14) Sprawozdanie kwartalne z rodzajów i ilości usług medycznych świadczonych przez Prudnickie 

Centrum Medyczne S.A. w Prudniku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., 

15) Sprawozdanie Zespołu Kontrolnego nad rodzinami zastępczymi z kontroli przeprowadzonych  

w II połowie 2020 r., 

16) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w sprawie dokonania prac o charakterze 

remontowym – przeprowadzenie naprawy systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 3, 

17) Zajęcie stanowiska w sprawie prośby o przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku, 

18) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska w sprawie petycji Sołtysa Nowej 

Wsi Prudnickiej o modernizację drogi powiatowej Nr 1273 O na odcinku Nowa Wieś Prudnicka – 

Gostomia i Nr 1281 O na odcinku Nowa Wieś Prudnicka – Czartowice, wraz z dokończeniem 

modernizacji w/w drogi na odcinku Nowa Wieś Prudnicka – Żabnik oraz budowę chodnika w Nowej 

Wsi Prudnickiej, 

19) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu odtworzenia 

przez Stadninę Koni w Prudniku uszkodzonej drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – 

Olszynka na odcinku od Dobroszewic DW 414 do wsi Józefów, 

20) Wystąpieniem realizatora Programu o przyznanie środków PFRON na realizację programu 

,,Aktywny samorząd” w 2021 r., 

21) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Spółki EGERTON w sprawie rozwiązania umowy za 

porozumieniem stron i zawarcie umowy z firmą ,,Medium Pharma Maria Ostrowska” na realizację 

zadania pn.: ,,Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu 

medycznego w postaci bronchoskopu HDTV do systemu endoskopowego i bodypletyzmografu do 

poszerzenia diagnostyki układu oddechowego (…)”, 

22) Zasady opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Prudnicki na rok szkolny 2021/2022, 

23) Przedstawienie pisma o niewyrażeniu zgody na nazwanie pomnika przyrody swoim imieniem, 

24) Wystąpienie Zarządu Powiatu do Radnego Powiatu Prudnickiego z informacją o odstąpieniu od 

dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
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9. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Prudnicki zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego 

porządek obrad został poddany pod głosowanie i ,,jednogłośnie” przyjęty. 

Ad. 4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

1) Pani 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 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej 

uchwałę 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. Poinformowała, że proponuje się przeprowadzenie 

konsultacji w formie pisemnej. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia  

29 marca 2021 r. do dnia 12 kwietnia 2021 r. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę 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. 

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

projekt uchwały w sprawie upoważnienia swojej osoby do składania oświadczeń woli i wykonywania 
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wszelkich czynności związanych z realizacją programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd” w 2021 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich 

czynności związanych z realizacją programu PFRON pn. ,,Aktywny Samorząd” w 2021 r. 

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

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania dofinansowania 

w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację społeczną i zawodową.  

Ad. 6 

1) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”, został szczegółowo omówiony na 

posiedzeniu Zarządu w dniu 3 marca br. W/w Program został poddany konsultacjom społecznym, które 

odbyły się w dniach od 10 do 24 lutego 2021 r. na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Prudniku oraz 

Zarządzenia nr 4 Kierownika PCPR w Prudniku z dnia 09.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji 

społecznych w/w projektu uchwały. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie pisemnej. 

W trakcie trwania konsultacji do PCPR w Prudniku nie wpłynęła żadna opinia odnośnie w/w Programu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. 

2) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że projekt 

uchwały 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”, został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 3 marca br. W/w Program został poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się 

w dniach od 1 do 15 marca 2021 r. na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Prudniku oraz Zarządzenia 
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nr 5 Kierownika PCPR w Prudniku z dnia 22.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych 

w/w projektu uchwały. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie pisemnej. W trakcie 

trwania konsultacji do PCPR w Prudniku nie wpłynęła żadna opinia odnośnie w/w Programu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie uchwalenia ,,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”. 

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

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do wieloletniego rządowego programu 

,,Posiłek w szkole i w domu”. Poinformowała, że w/w Program został przyjęty Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wsparcie finansowe jest udzielane na 

realizację zadania obejmującego: doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek 

szkolnych (własnej kuchnii jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, 

tak aby mogły zostać uruchomione; zorganizowanie nowych stołówek szkolnych; adaptację, poprawę 

standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Wsparcia 

finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego  

w wysokości, co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania. Wartość planowamego projektu 

SOSW w Prudniku wynosi około 100.000,00 zł., z czego wkład własny w wysokości 20% to  

20.000,00 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 wieloletniego rządowego 

programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku przedstawia ocenę stanu sanitarnego 

powiatu w 2020 r., sporządzoną na podstawie wyników kontroli w ramach sprawowania bieżącego 

i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej 



8 

 

w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych, a także prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej. 

W/w informacja zostanie wprowadzona do planu pracy Rady Powiatu w miesiącu kwietniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. 

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

określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku i Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie z art. 35a, ust 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym – Rada Powiatu w formie uchwały dzieli środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych otrzymane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Prudnickiego. Prezes Zarządu PFRON dla 

Powiatu Prudnickiego określił środki w wysokości 2.023.143,00 zł. W bieżącym roku na realizację 

zadań w ramach rehabilitacji zawodowej zabezpieczono kwotę 71.000,00 zł, którą przeznacza się na 

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych stosowanie do potrzeb 

wynikających z ich niepełnosprawności. Po raz pierwszy PFRON zabezpieczył na cały 2021 r. środki 

w wysokości 1.084.800,00 zł na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej.  

Rozpoczęcie działalności warsztatu terapii zajęciowej planuje się 1 września 2021 r. W związku z tym 

z powyższej kwoty zostaną wykorzystane środki w wysokości 361.600,00 zł., ponieważ koszt 

miesięcznego dofinansowania w br. przez PFRON wynosi 90.400,00 zł. Największe zapotrzebowanie 

i ilość złożonych wniosków dotyczy dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Biorąc pod 

uwagę zakres zadań realizowanych w 2021 r. roku oraz potrzeby zgłaszane przez osoby 

niepełnosprawne, przeznacza się środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

na 2021 rok w kwocie 867.343,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku i Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. 

6) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-
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2023”, został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 marca br. W/w Program został 

poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach od 1 do 15 marca 2021 r. na podstawie 

Zarządzenia Kierownika PCPR w Prudniku z dnia 22.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji 

społecznych w/w projektu uchwały. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie pisemnej. 

W trakcie trwania konsultacji do PCPR w Prudniku wpłynęły trzy pisma zawierające uwagi i wnioski. 

Pani Jolanta Barska przedstawiła uwagi które wpłynęły i odniosła się szczegółowo, proponując które 

należy uwzględnić, a które odrzucić. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”  

z wprowadzonymi uwagami uwzględnionymi w ramach konsultacji społecznych. 

7) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko – Prudnickie”. 

Poinformował, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. Rada Powiatu w Prudniku podjęła uchwałę  

Nr XXX/254/2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Pogranicze Głubczycko – 

Prudnickie”. W związku z proponowaną przez samorządy terytorialne zmianą nazwy związku na 

Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze”, należy dokonać zmiany przedmiotowej 

uchwały. Ponadto, mając na uwadze pozostawienie w ramach kompetencji samorządów 

określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, które 

następują w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, 

wyłącza się z przekazanego zadnia powyższą prerogatywę. Mając powyższe na uwadze, podjęcie 

uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko 

– Prudnickie”. 

8) 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 280.060 zł. Zwiększono plan 

dochodów bieżących: o kwotę 50.000 zł., w Rozdziale 71012 (wpływy dochodów z usług), o kwotę 

100.500 zł., w Rozdziale 75020 (wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z rożnych dochodów), o kwotę 

11.200 zł., w Rozdziale 85202 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań na wniosek DPS  

w Prudniku), o kwotę 118.360 zł., w Rozdziale 85295 (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 71012 
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o kwotę 40.000 zł.  (Modernizacja sieci teleinformatycznej w SP na potrzeby geodezji); w Rozdziale 

80195 o kwotę 30.000 zł. (zwiększenie wydatków na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej 

w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego"), 

w Rozdziale 90095 o kwotę 5.000 zł. ("Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-

2022"- Gm. Głogówek). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań 

własnych przez jednostki: w Rozdziale 71012 o kwotę 40.000 zł. na wydatki bieżące wydziału geodezji, 

w Rozdziale 85202 o kwotę 11.200 zł., na wydatki bieżące w DPS Prudnik, w Rozdziale 85218 o kwotę 

22.500 zł., na wydatki bieżące w PCPR Prudnik (obsługa programu "Wyrównywanie różnic miedzy 

regionami III" PFRON), w Rozdziale 85295 o kwotę 118.360 zł. (dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19), w Rozdziale 90001 o kwotę 10.000 zł. na wydatki bieżące związanych 

z ochroną środowiska, w Rozdziale 90095 o kwotę 3.000 zł. ("Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- 

Opolskie w latach 2020-2022"- Gm. Głogówek). 

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. 

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

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. Poinformowała, że kwota kredytu wynika z uchwały 

budżetowej na 2021 rok. Spłata zaplanowana do 2032 r., co pozwala na spełnienie wymogów 

art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. Kredyt długoterminowy 

w kwocie 6.245.839 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 

4.616.310 zł., oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.629.529 zł., który wynika 

z zaplanowanych inwestycji do zrealizowania. Realizując postanowienia w/w uchwały Zarząd Powiatu 

Prudnickiego działając w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych 

rozpocznie procedurę związaną z zaciągnięciem kredytu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r.  

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

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Poinformowała, że w celu realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku LO II Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku" oraz otrzymania dofinansowania w kwocie 2.080.881 zł. z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie istnieje potrzeba podjęcia w/w 

uchwały. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.365.387 zł. Kwota pożyczki 

wynosi 231.209 zł. Spłata zaplanowana w latach 2022-2026 r. (raty w kwocie 46.240 zł. w latach 2022-



11 

 

2025 oraz w kwocie 46.249 zł. w 2026 roku), co pozwala na spełnienie wymogów 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 zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

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

udzielenia Gminie Głogówek 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, 

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. 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 5.000,00zł. Warunkiem 

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

minimum 20% kwoty dofinansowania. Wnioskiem Gminy Głogówek o dofinansowanie zadań 

w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej objęte zostaną zadania realizowane w ośmiu 

sołectwach (Wróblin, Zawada, Stare Kotkowice, Błażejowice Dolne, Góreczno, Kierpień, Szonów, 

Zwiastowice). Środki w wysokości 8.000,00 tys. zł. pozwolą na ubieganie się Gminie Głogówek 

o pomoc finansową z budżetu województwa na realizację zadań sołectw w ramach projektu 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 2020-2022. W związku z powyższym zasadnym jest 

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań 

wskazanych w uchwale. Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej będzie 

umowa zawarta pomiędzy stronami. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

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

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

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

Uchwałą Nr XXXIX/302/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Rada Powiatu w Prudniku udzieliła Gminie 

Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej na cztery lokalne przedsięwzięcia, w tym na 

realizację jednego zadania w sołectwie Jasiona, gdzie nazwa zadania w przyjętej uchwale brzmi: 

„Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Jasiona" (zakup zmywarki do naczyń 

i szorowarki do posadzki) – w kwocie 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100); a winno 

brzmieć: „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jasionie" (zakup zmywarki do naczyń i szorowarki do 
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posadzki) – w kwocie 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100); W związku z powyższym 

zasadnym jest dokonanie zmiany zapisów uchwały Nr XXXIX/302/2021  z dnia 26 lutego 2021r.  Rady 

Powiatu w Prudniku zgodnie z dokonaną przez Gminę Lubrza zmianą nazwy planowego zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej. 

Ad. 7 

1) Pan Krzysztof  Urban, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego  

w 2020 r. Poinformował, że w 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku wszczętych 

zostało 900 postępowań przygotowawczych, w wyniku których stwierdzono 818 przestępstw. Wskaźnik 

dynamiki wszczętych dochodzeń wyniósł 97,30%, natomiast wskaźnik stwierdzonych przestępstw 

wyniósł 80,04%. Wykryto 668 przestępstw, co daje 81,66% wykrywalności (w 2019 r. wykryto  

890 przestępstw). Najbardziej uciążliwą społecznie oraz bezpośrednio rzutującą na poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców jest przestępczość kryminalna. Zaliczane do niej są m.in. kradzież, 

włamania, bójki i pobicia, kradzieże pojazdów, uszkodzenia mienia oraz rozboje. W 2020 roku 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przeprowadzili ogółem 8049 interwencji,  

z czego 1922 interwencji miała miejsce na terenach wiejskich, natomiast 6127 na terenach miejskich. 

147 interwencje dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych, natomiast 79 interwencji 

dotyczyły uszkodzenia i dewastacji mienia. Z ogólnej liczby interwencji, 1161 dotyczyło interwencji 

tzw. domowych najczęściej związanych z przemocą wobec członków rodziny. W przypadku  

64 interwencji wystąpiły podstawy do rozpoczęcia procedury tzw. ,,niebieskiej karty”. Na terenach 

miejskich wdrożono 53 procedury Niebieskiej karty, natomiast wiejskich 11. W 40 przypadkach 

sprawcy przemocy znajdowali się pod działaniem alkoholu. W 585 przypadkach interwencje 

przeprowadzane były w miejscach publicznych w związku z zakłóceniami porządku publicznego. 

Popularnym sposobem komunikowania się z Policją jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,  

w 2020 roku na terenie Powiatu Prudnickiego odnotowano takich zgłoszeń blisko 350, z czego 

potwierdzonych 188 przypadków Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła przekraczania 

dozwolonej prędkości – 175, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym – 35, nieprawidłowego 

parkowania – 63, niewłaściwej infrastruktury drogowej -26 zgłoszeń. Policjanci, którzy na miejscu 

weryfikowali te zagrożenia, potwierdzili prawie 55 % z nich. W pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych w 2020 r. przebywało łącznie 83 osoby, w tym do wytrzeźwienia 44 osoby, w związku   

z popełnieniem przestępstwa- 26 osób, doprowadzenia do Aresztu Śledczego, Prokuratury bądź Sądu – 

10 osób, zatrzymani prewencyjnie – 3 osoby. Od dnia 12 marca 2020 r. do chwili obecnej PDOZ 
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Komendy Powiatowej Policji w Prudniku funkcjonuje jako tzw. PDOZ zakaźny, w którym w związku  

z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, są umieszczane osoby zatrzymane 

bądź doprowadzone do wytrzeźwienia z terenu całego województwa opolskiego, u których stwierdzono 

bądź podejrzewano zakażenie wirusem Sars-Cov-2. Z uwagi na ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. stan 

epidemii prudniccy policjanci nie mieli możliwości pełnienia służb w ramach współpracy z Policją  

z Republiki Czeskiej z miejscowości Mesto Albrechtice, jak to się odbywało na przestrzeni lat 

ubiegłych. Funkcjonariusze prudnickiej Policji w związku z zamknięciem granic Polski, które zostało 

wprowadzone w dniu 15 marca 2020 r. pełnili służbę w rejonie przejść granicznych z Republiką Czeską 

w miejscowości Trzebina i Krzyżkowice, przy aktywnej współpracy z funkcjonariuszami Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponadto Komenda Powiatowa Policji 

w Prudniku czynnie współpracuje z funkcjonariuszami Straży Granicznej w zakresie pomocy przy 

kontrolach drogowych, szczególnie w strefie przygranicznej. W 2020 r. funkcjonariusze KPP  

w Prudniku odnotowali 6301 wykroczeń. Na terenie powiatu odnotowano 24 wypadki drogowe,  

w których obrażeń ciała doznały 22 osoby. Odnotowano 402 kolizje drogowe, co w porównaniu do  

2019 r. dało spadek o 72 tego rodzaju zdarzenia. W omawianym okresie na drogach Powiatu 

Prudnickiego odnotowano 5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Bardzo istotnymi działaniami 

mającymi wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców były liczne kontrole policyjne w ramach odbywania 

kwarantann i izolacji domowych. Przez okres dziewięciu miesięcy funkcjonariusze KPP w Prudniku 

sprawdzali czy mieszkańcy Powiatu, którzy są objęci kwarantanną i izolacją, stosują się do zaleceń  

i decyzji służb sanitarnych. Wobec osób, które nie stosowały się do postanowień decyzji o kwarantannie 

wyciągane były konsekwencje prawne i finansowe. O takich ujawnianych przypadkach prudniccy 

policjanci informowali służby sanitarne, które mogły nałożyć karę w wysokości do 30 tysięcy złotych. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci dokonywali licznych kontroli lokali usługowych, 

gastronomicznych i handlowych pod kątem respektowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych. Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na 

poprawę bezpieczeństwa były liczne kontrole skierowane na dokonywanie sprawdzeń w zakresie 

respektowania obowiązku zakrywania nosa i ust. W wielu przypadkach osobom, które nie stosowały się 

do obowiązku zakrywania nosa i ust, funkcjonariusze rozdawali maseczki w trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców Powiatu Prudnickiego. W ubiegłym roku prudniccy policjanci podjęli 742 interwencje 

związane z łamaniem obostrzeń. Wystawili 507 mandatów i skierowali 180 wniosków do sądu  

o ukaranie, 54 sprawy trafiły również do Sanepidu. Policjanci, przy wsparciu strażników miejskich  

i żołnierzy WOT przeprowadzili łącznie 93 400 kontroli osób objętych obowiązkową kwarantanną.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie. 

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

swojej działalności oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu 

Prudnickiego w 2020 r. 
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2) Pan Tomasz Protaś, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku 

przedstawił informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. Poinformował, 

że w 2020 r. doszło do 1206 zdarzeń w których Państwowa Straż Pożarna w Prudniku brała udział,  

z czego 206 to pożary, 944 to miejscowe zagrożenia oraz 56 to fałszywe alarmy. W 2020 r. odnotowano 

spadek ilości pożarów w stosunku do roku 2019 o 24,3% (66 interwencji). Ilość miejscowych zagrożeń 

w stosunku do lat poprzednich uległa znacznemu wzrostowi – 102,6 % (478 interwencji), co 

spowodowane było interwencjami cyklicznymi związanymi z usuwaniem skutków rozprzestrzeniania 

się koronawirusa m.in. wyjazdy na punkt sanitarno- kontrolny na polsko – czeskim przejściu 

granicznym Trzebina – Bartultovice oraz kontroli namiotu pneumatycznego ustawionego przed PCM w 

Prudniku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 53 funkcjonariuszy, w tym 44 w systemie 

zmianowym i 9 w systemie codziennym. W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej służbę pełniło  

41 strażaków, 12 strażaków pełniło służbę w KPPSP w Prudniku. W komendzie, oprócz etatów 

funkcjonariuszy, są również 2 etaty cywilne, w tym 1 etat korpusu służby cywilnej. Szczególną formą 

wyróżnienia strażaków w minionym roku były odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. 

W 2020 r. odznaczono Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej jednego 

funkcjonariusza. 20 strażaków awansowano na wyższy stopień służbowy, w tym 1 w korpusie 

oficerskim, 4 w korpusie aspiranckim i 15 w korpusie podoficerskim. W 2020 r. Jednostka Ratowniczo-

Gaśnicza w Prudniku interweniowała 870 razy, w tym: pożary – 158; miejscowe zagrożenia–  

670; alarmy fałszywe – 42. W 2020 r. przeprowadzono 62 kontrole obiektów w zakresie stanu 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podczas których skontrolowano 62 obiekty, w trakcie 

których stwierdzono 60 nieprawidłowości. Ze względu na pandemię COVID-19 w roku 2020 nie 

prowadzono wielu kampanii społecznych dotyczących propagowania bezpiecznych zachowań dzieci  

i młodzieży, dorosłych i seniorów w sposób bezpośredni wymagający kontaktu z dużą ilością osób. 

Budżet KPPSP w Prudniku w 2020 r. wg Uchwały budżetowej wynosił 4 805 000,00 zł., w tym: 

wynagrodzenia i składki 4 356 754,00 zł.; pozostałe wydatki na działalność statutową 290 346,00 zł.; 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 900,00 zł. W ciągu 2020 r. plan wydatków został zwiększony 

o kwotę 846 370 zł. W 2020 r. Komenda podjęła szereg działań zmierzających do pozyskania 

dodatkowych środków finansowych umożliwiających jej funkcjonowanie. Dzięki tym działaniom 

Komenda uzyskała wsparcie finansowe i rzeczowe. Starostwo Powiatowe w Prudniku przyznało 

Komendzie środki w kwocie 23 200,00 zł., na dofinansowanie remontu pojazdów oraz zakup usług 

pozostałych, w tym geodezyjnych. W 2020 r. jednostki OSP z Powiatu Prudnickiego wzbogaciły się                  

o samochody pożarnicze: średni samochód pożarniczy RENAULT – OSP Szybowice; średni samochód 

pożarniczy MAN – OSP Biała. Plany na rok 2021: Wymagane są pilne inwestycje i remonty tj. zakup 

nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla JRG Prudnik; remont budynku ,,A” strażnicy; 

remont zabytkowej elewacji budynku ,,B” garażowo – magazynowo – warsztatowego; przekazanie 

budynku ,,C” do Skarbu Państwa ze względu na brak środków na remont wymagany złym stanem 
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technicznym obiektu zagrażający życiu i zdrowiu. KPPSP planuje również w 2021 r. szkolenie oraz 

doskonalenie kadry na studiach, studiach podyplomowych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych               

w zawodzie technik pożarnictwa, kursach podstawowych w zawodzie strażak oraz innych szkoleniach 

i kursach wewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej                   

w Powiecie Prudnickim. 

Zarząd Powiatu przyjął informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

w 2020 r. i skierował ją pod obrady Rady Powiatu. 

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

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. oraz wykaz 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Poinformowała, że wśród zadań realizowanych przez PCPR 

należy wymienić: udzielanie wsparcia finansowego rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom 

tych rodzin i placówek, osobom niepełnosprawnym, organizacjom pozarządowym, podmiotom 

prawnym prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, repatriantom, cudzoziemcom; 

prowadzenie pracy socjalnej na rzecz wyżej wymienionych osób; organizowanie i zapewnienie opieki         

i wychowania dzieciom pozbawionym możliwości wychowania się we własnej rodzinie naturalnej; 

umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z rehabilitacji społecznej; umieszczanie 

kierowanych osób, w tym dzieci do placówek opieki całodobowej; udzielanie wsparcia, osobom 

będącym w sytuacjach kryzysowych, szczególnie osobom doświadczających przemocy; udzielanie 

informacji o prawach i uprawnieniach zgłaszającym się klientom; opracowywanie i realizacja 

programów z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, 

pomocy osobom niepełnosprawnym; prowadzenie stałej współpracy z instytucjami pomocy społecznej, 

sądami i innymi podmiotami działającymi w zakresie wsparcia rodziny. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku jest organem właściwym miejscowo w sprawie ustalenia 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności na wniosek mieszkańców Powiatu Prudnickiego. Wg 

stanu na dzień 31.12.2021 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 

661 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia oraz 

220 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia. Zespół wydał 

843 orzeczenia, w tym 632 orzeczeń o stopniu i 211 orzeczeń o niepełnosprawności. 206 osób otrzymało 

stopień znaczny, 271 stopień umiarkowany i 112 osób lekki stopień niepełnosprawności. Wśród osób, 

które otrzymały orzeczenia było 301 kobiet i 288 mężczyzn, z czego tylko 153 osoby pozostające  

w zatrudnieniu, a 436 to osoby bezrobotne lub w wieku przed lub poprodukcyjnym. W 2020 r. Zespół 

wydał osobom niepełnosprawnym, które spełniały przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 240 kart parkingowych. 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 z innych powiatów. 11 dzieci z terenu Powiatu 
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Prudnickiego przebywa na terenie innych powiatów w Polsce. W 2020 r. zatrudnionych było  

4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy mieli pod swoją opieką nie więcej niż 15 rodzin 

zastępczych. Łącznie wsparciem koordynatora objętych było 55 rodzin i 101 dzieci. Dwóch 

pracowników w dziale świadczeń swoim wsparciem i pomocą objęli 27 rodzin zastępczych w których 

umieszczonych było 32 dzieci. Realizowano program ,,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. Wsparcie dla rodzin 

zastępczych realizowane było również przez psychologa zatrudnionego na umowę o pracę – rodziny 

zastępcze miały możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego – udzielono 209 porad 

psychologicznych. W 2020 r. dokonano 293 oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej. W roku 2020 wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 

1 490 766,95 zł., z podziałem na: świadczenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem – 

633 245,06 zł.; świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych – 590 485,50 zł.; świadczenia dla 

zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej, w tym świadczenia dla rodzin zawodowych i rodzinnego 

domu dziecka – 267 036,39 zł. W związku z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

wydatki powiatu w roku 2020 stanowiły kwotę 572 914,46 zł. Na terenie Powiatu Prudnickiego 

funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej: DPS w Prudniku, DPS w Grabinie i ORiOP w Racławicach 

Śląskich. W związku z pandemią koronawirusa funkcjonowanie DPS-ów zostało znacznie ograniczone. 

W obawie o zdrowie mieszkańców, władze Domów podjęły decyzję o zamknięciu placówek, zakazie 

odwiedzin i opuszczania DPS przez mieszkańców. Ponadto, władze Domów Pomocy Społecznej stale 

dbały o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez przeprowadzenia dezynfekcji budynków, mające na celu 

stworzenie bezpiecznego środowiska dla mieszkańców oraz pracowników i uniknięcie zachorowań na 

COVID-19. W 2020 r. z oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 453 osoby, 

w tym 269 kobiet i 184 mężczyzn. Z Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

skorzystało 39 osób. W Programie psychologiczno-terapeutycznym wzięło udział 38 klientów. 

Następnie Kierownik PCPR w Prudniku, Pani Jolanta Barska przedstawiła wykaz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej tj.: w zakresie  pieczy zastępczej, m.in.: udzielanie rodzinom zastępczym pomocy, 

zwiększenie liczby rodzin zastępczych poprzez kontynuowanie akcji propagujących rodzinne formy 

opieki; w zakresie interwencji kryzysowej m.in.: aplikowanie o środki finansowe na realizację 

projektów profilaktycznych i edukacyjnych, kontynuowanie współpracy z podmiotami działającymi  

w obszarze wsparcia rodziny oraz prowadzenie specjalistycznego wsparcia POIK; w zakresie wsparcia 

osób niepełnosprawnych m.in.: zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do różnych form 

wparcia dziennego, inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
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Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku za 2020 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i skierował 

pod obrady Rady Powiatu. 

Ad. 8 

1) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przydzielenie dodatkowych zajęć z języka polskiego  

i matematyki dla uczennicy klasy I MW w zawodzie technik weterynarii. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przydzielił po jednej godzinie dodatkowych zajęć z języka polskiego  

i matematyki dla uczennicy klasy I MW w zawodzie technik weterynarii. 

2) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przydzielenie dodatkowych zajęć z matematyki dla uczennicy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przydzielił 1 godzinę dodatkowych zajęć z matematyki uczennicy 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

3) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przydzielenie dodatkowych zajęć z matematyki dla uczennicy 

klasy I b LO. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przydzielił 1 godzinę dodatkowych zajęć z matematyki uczennicy klasy 

I b LO Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

4) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek w sprawie 

wszczęcia procedury przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku. 

Poinformowała, że Panu Arturowi Stochmiałkowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Głogówku z dniem 

31 sierpnia 2021 r. kończy się pięcioletni okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Z uwagi na 

sytuację epidemiologiczną weszły w życie nowe regulacje prawne tj. § 11 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiające obsadzenie stanowiska dyrektora szkoły 

bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Zgodnie z § 11 ha.1 w/w Rozporządzenia ,,W przypadku 

konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września  

2021 r., organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu 
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oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 

sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku.  

5) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek w sprawie 

przyznania pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki ZSR w Prudniku. Poinformowała,  

że w dniu 8 marca 2021 r. przedmiotowy wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz  

z wymaganymi załącznikami tj.: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, dokumentami 

potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego 

członka rodziny. Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 418,62 zł. Dochód 

miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 3 541 zł. brutto. Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 Uchwały  

Nr XXXIV/229/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r.  w sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Prudnicki oraz warunków i sposobu ich przyznawania, pomoc zdrowotna 

dla nauczycieli udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego przez Zarząd Powiatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego emerytowanej nauczycielce ZSR w Prudniku w wysokości 150 zł. 

6) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek w sprawie 

przyznania pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki SOSW w Prudniku. Poinformowała,  

że w dniu 23 lutego 2021 r. przedmiotowy wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wraz z wymaganymi załącznikami tj.: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, 

dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach 

przypadających na jednego członka rodziny. Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia  

w wysokości 1 198,67 zł. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 2 415 zł. Zgodnie  

z § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXIV/229/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja  

2013 r.  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie bezzwrotnego 

świadczenia pieniężnego przez Zarząd Powiatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego emerytowanej nauczycielce SOSW w Prudniku w wysokości 400 zł. 

7) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek w sprawie 

przyznania pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki ZSR w Prudniku. Poinformowała,  

że w dniu 15 lutego 2021 r. przedmiotowy wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wraz z wymaganymi załącznikami tj.: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, 

dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach 

przypadających na jednego członka rodziny. Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia  

w wysokości 1 086,18 zł. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 2 750 zł. Zgodnie  

z § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXIV/229/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja  

2013 r.  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie bezzwrotnego 

świadczenia pieniężnego przez Zarząd Powiatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego emerytowanej nauczycielce ZSR w Prudniku w wysokości 400 zł. 

8) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek w sprawie 

przyznania pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki ZSO Nr 1 w Prudniku. Poinformowała,  

że w dniu 26 lutego 2021 r. przedmiotowy wniosek wpłynął do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wraz z wymaganymi załącznikami tj.: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, 

dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach 

przypadających na jednego członka rodziny. Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia  

w wysokości 418,18 zł. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 2550,30 zł. Zgodnie  

z § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXIV/229/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja  

2013 r.  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie bezzwrotnego 

świadczenia pieniężnego przez Zarząd Powiatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego emerytowanej nauczycielce ZSO Nr 1 w Prudniku w wysokości 200 zł. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o nieodpłatne przekazanie  

100 szt. maseczek ochronnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola 

Szymanowskiego w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie 100 szt. maseczek 

ochronnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Społeczny Komitet Wsparcia 

Członków Rodziny w Prudniku w imieniu Seniorów z tzw. 4 wieku, złożył wniosek o utworzenie Domu 

Dziennego Pobytu w udostępnionym im wraz z zapleczem budynku po byłej ,,Poradni K” będącym 

obecnie w posiadaniu O. Bonifratów. Termin składania wniosków przez Władze Samorządowe Miasta 

lub Powiatu mija 24.03.2021 r. Społeczny Komitet Wsparcia Członków Rodziny otrzymuje wiele 

telefonów w tej sprawie od rozżalonych Seniorów, gdyż ukazały się plakaty o Warsztatach Aktywności, 

a także informacje o utworzeniu przez Gminę Prudnik Domu Dziennego Pobytu na ul. Tkackiej.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu w Prudniku widzi potrzebę zapewnienia pomocy osobom w wieku poprodukcyjnym, 

emerytom i rencistom w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej. Niemniej jednak                              

w związku z podjętą inicjatywą Gminy Prudnik w zakresie uruchomienia Domu Dziennego Pobytu na 

ul. Tkackiej w Prudniku i intensywnymi działaniami w tym zakresie uznał, że nie celowym byłoby  

podejmowanie decyzji o utworzeniu kolejnego Domu Dziennego Pobytu konkurencyjnego dla Gminy. 

W przypadku, jeśli po uruchomieniu placówki przez Gminę okaże się nie wystarczającą dla seniorów  

z terenu Gminy Prudnik, Zarząd Powiatu powróci do tematu  i rozważy ponownie potrzebę tworzenia 

kolejnego Domu Dziennego Pobytu w Prudniku. 

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

w sprawie zabezpieczenia środków własnych Powiatu na realizację zadania pn.: ,,Wymiana pokrycia 

dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Krzywej 10 w Prudniku”. Poinformowała, że w dniu 

18.02.2021 r. wpłynęło pismo od Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  

w Prudniku informujące o pogarszającym się stanie technicznym w/w obiektu. Budynek może stwarzać 

zagrożenie, uszkodzone elementy poszycia dachowego mogą osuwać się na przylegający parking 

samochodowy, stanowiąc tym samym niebezpieczeństwo dla pieszych. Połać zabezpieczona jest 

wzmocnionymi deskami płotkiem przeciwśniegowym. Dach jest w bardzo złym stanie technicznym, 

dachówka jest popękana, są miejsca gdzie jej brak, na kalenicy jest brak gąsiorów. Obiekt jest stale 

narażony na zalania. Stan techniczny budynku wewnątrz jest bardzo zły (strop drewniany w jednym  

z pomieszczeń uległ zawaleniu, ściany piwnic oraz parteru są zawilgocone). Budynek jest ujęty  

w gminnej ewidencji zabytków Gminy Prudnik. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny, koszty związane 
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z przystosowaniem budynku do stanu użyteczności są bardzo wysokie. W związku z powyższym 

Wydział Inżynierii proponuje wystosować pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

o ponowne rozpatrzenie wniosku dot. udzielenia pozwolenia na rozbiórkę omawianego budynku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” polecił zabezpieczyć dach i dokonać wyceny naprawy poszycia. 

Ponadto przychylił się do propozycji Wydziału Inżynierii i polecił wystosować pismo do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ponowne rozpatrzenie wniosku dot. udzielenia pozwolenia 

na rozbiórkę w/w budynku. 

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

w sprawie zabezpieczenia środków własnych Powiatu na realizację zadania pn.: ,,Remont 

zabezpieczający północnej połaci dachowej budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 3  

w Prudniku”. Poinformowała, że w miesiącu styczniu 2021 r. Wydział Inżynierii otrzymał zgłoszenie  

o stwarzających zagrożenie osuwających się dachówkach na w/w obiekcie. W związku z zaistniałą 

sytuacją Wydział Inżynierii zabezpieczył chodnik przylegający do budynku, a w miesiącu lutym 

zabezpieczył połać wzmocnionymi płotkami przeciwśniegowymi mającymi na celu zatrzymanie 

upadających uszkodzonych elementów pokrycia dachu. Istniejące zabezpieczenie jest doraźne. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie remontu obejmującego przełożenie części 

istniejącej dachówki i częściową wymianę na nową dachówkę ceramiczną typu karpiówka w kolorze 

caglastym, ułożoną w koronkę w miejsce zniszczonej na północnej połaci dachu, wymianę łacenia wraz 

z ułożeniem paroprzepuszczalnej folii wiatrowej, wymianę obróbek blacharskich i rynien, 

przemurowanie kominów i uzupełnienie fug, wykonanie ław kominiarskich oraz montaż wyłazów 

dachowych. Wydział Inżynierii wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

o wydanie pozytywnej opinii dla planowanego przedsięwzięcia. Wydział Inżynierii na podstawie 

kosztorysu ofertowego do realizacji przedmiotowego zadania, wnioskuje o zabezpieczenie środków 

finansowych w kwocie 120 000 zł. brutto na rok 2021. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił dokonać szerszego rozeznania cenowego, gdyż proponowana cena wydaje się 

zbyt wysoka mając na uwadze ostatnio zlecane prace tego typu. Po dokonaniu rozeznania cenowego 

należy ponownie przedłożyć wniosek na zarząd w celu podjęcia decyzji. 

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

wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego 

,,Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” realizowanego w trybie konkursowym w 2020 r. przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Nysa prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla 

Dorosłych w Grabinie. Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego                   
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z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania. Zgromadzenie 

Sióstr św. Elżbiety Prowincja Nysa jako organ prowadzący Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych                      

w Grabinie złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w wyznaczonym terminie, 

dotacja została wykorzystana prawidłowo zgodnie z harmonogramem umowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 

,,Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” realizowane w trybie konkursowym w 2020 r. przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Nysa prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla 

Dorosłych w Grabinie. 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie kwartalne z rodzajów  

i ilości usług medycznych świadczonych przez Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku za okres 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Poinformowała, że w sprawozdaniu wykorzystano dane ze 

sprawozdań z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  Przedmiotowa 

analiza obejmuje informacje dotyczące dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej  

w 2019 r. w następujących rodzajach świadczeń: Umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia:  

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna- wartość kontraktu podpisanego na 2020 rok w ambulatoryjnej 

opiece specjalistycznej wynosi: na Poradnię Ginekologiczno - Położniczą przy ul. Piastowskiej 64 w 

Prudniku 156 359,00 zł.; na Poradnię Ginekologiczno - Położniczą II przy ul. Staszica 1 w Prudniku 

77 345,84 zł., którą na podstawie Decyzji Dyrektora NFZ z dnia 16 września 2020 r. Spółka przejęła od 

podmiotu Prywatna Praktyka Lekarska S.C. Iwona i Andrzej Miśta, wartość kontaktu podpisano na 

okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.; na Poradnia Preluksacyjna 83 568,00 zł.; 

- leczenie szpitalne- hospitalizacja planowa- wartość kontraktu podpisanego na 2020 r. na leczenie 

szpitalne w ramach oddziału ginekologiczno- hospitalizacja planowa wynosi 970 569,00 zł.;  

- system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (ryczałt)- szpital  

I stopnia- wartość ryczałtu podpisanego na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 

12 341 217,00 zł., natomiast wartość kontraktu na pozostałe świadczenia poza ryczałtem wynosi 

4 830 765,09 zł. Razem umowa w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej wynosi 17 171 982,94 zł. Na podstawie decyzji Nr 178/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 

16 listopada 2020 r. Spółka otrzymała polecenie od 24 listopada 2020 r. do 09 stycznia 2021 r. realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 poprzez zapewnienie 35 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 

oraz zabezpieczenie 8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, do czasu 

otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19. W odpowiedzi na w/w Decyzję PCM S.A 
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zabezpieczył: realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 do czasu 

otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19 w ilości: 6 łózek w oddziale wewnętrznym objęte 

finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 2 dodatkowe łóżka znajdujące 

się w izolatce izby przyjęć nie objęte finansowaniem na podstawie umowy o udzielenie świadczeń 

opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 35 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w ilości: 15 łóżek  

w oddziale wewnętrznym objęte finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,  

20 dodatkowych łóżek nie objętych finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  

w ramach oddziału wewnętrznego; 

- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - to świadczenia polegające na rozpoznawaniu, leczeniu  

i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, nerwicowymi, osobowości i zachowania oraz 

uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Świadczenia opieki zdrowotnej  

w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obejmują świadczenia w warunkach 

ambulatoryjnych, udzielane w ramach porad, sesji psychoterapii, świadczeń specjalnych dla osób 

uzależnionych, przez poradnie. Wielkość kontraktu na okres sprawozdawczy dla: Poradni Zdrowia 

Psychicznego wynosi 271 266,45 zł., Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu wynosi 

176 409,90 zł.;  

- opieka długoterminowa- wielkość kontraktu podpisanego na okres na 2020 r. w ramach opieki 

długoterminowej wynosi 2 174 001,92 zł. Opieka długoterminowa realizowana jest przez Zakład Opieki 

Leczniczej w Głogówku, który realizuje świadczenia dla pacjentów dorosłych oraz 

wentylowanych mechanicznie;  

- fizjoterapia ambulatoryjna- wielkość kontraktu na okres sprawozdawczy w ramach fizjoterapii 

ambulatoryjnej wynosi 141 292,43 zł., w tym: Fizjoterapia ambulatoryjna 114 007,43 zł., Fizjoterapia 

ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 27 285 zł.;  

- ratownictwo medyczne- w okresie sprawozdawczym świadczenia w ramach ratownictwa 

medycznego udzielane  w ramach umowy z Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego  

w Opolu. Przychód za 2020 r. wyniósł 3 911 702,40 zł.; 

- wartość pozostałych świadczeń medycznych komercyjnych w 2020 r. wynosi 1 715 569,69 zł.  

- suma realizacji wszystkich świadczeń związanych z COVID-19 wynosi 1 169 493,12 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie Zespołu Kontrolnego nad 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne Domy Dziecka i placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi. Poinformowała, że zgodnie z Uchwałą Nr 83/281/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie 

Powiatu Prudnickiego w 2020 r. w II połowie 2020 r., zmienioną Uchwałą nr 109/369/2020 z dnia  

29 lipca 2020 r., w II połowie 2020 r. przewidziano przeprowadzenie następujących kontroli: rodziny 

zastępczej spokrewnionej, rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, 

rodzinnego Domu Dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej. W okresie sprawozdawczym  

ze względu na trwający stan epidemii oraz przyjętych środków ostrożności przez podmioty objęte 

planem, nie przeprowadzono żadnej z zaplanowanych kontroli. Wobec powyższego Zespół nie 

sformułował żadnych zaleceń pokontrolnych. Obecnie odbywa się pierwsza kontrola, lecz ze względu 

na brak szczepień  zespołu kontrolnego istnieje duże ryzyko zakażenia pracowników. Niestety sytuacja 

w rodzinach zastępczych jest bardzo trudna, zgłaszane są uwagi z rodzin biologicznych które należałoby 

zweryfikować. 

Starosta Prudnicki- poprosił o wystosowanie pisma, bądź poruszenie sytuacji związanej z brakiem 

możliwości realizacji zadań na Wideokonferencji z Wojewodą Opolskim i polecił poprosić                                            

o umożliwienie zaszczepienia zespołu kontrolnego.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Powiecie Prudnickim w sprawie dokonania prac związanych z pracami  

o charakterze remontowym polegających na przeprowadzeniu naprawy systemu alarmowego, wymiany 

czujnika ruchu, wymiany zamka klawiatury monitoringu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 3, podłączenia 

systemu monitoringu do linii telefonicznej. Szacowany koszt prac to ok. 700 zł. brutto. Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego jest najemcą pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej 3 od września  

2020 r. Instalacja związana z monitoringiem obiektu jest instalacją, która aktualnie jest zamontowana  

i dotyczy całego budynku przy ul. Jagiellońskiej 3. W tym zakresie nie ma potrzeby ponoszenia kosztów 

związanych z montażem instalacji. Mając na względzie, że monitoring zapewni nie tylko podniesienie 

wartości najmowanych pomieszczeń, ale także zapewni bezpieczeństwo użytkowania obiektowi 

publicznemu, Referat Ochrony Środowiska (…) proponuje uznać wniosek za zasadny. Pokrycie 

kosztów wykonania usługi także należy uznać za właściwe z uwagi na fakt, iż monitoring przez firmę 

ochroniarską dotyczy całego budynku a nie wyłącznie pomieszczeń najmowanych przez PINB. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie naprawy systemu alarmowego w budynku 

administracyjnym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3. 

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

o przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przebadanie dziecka z Głuchołaz w Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, ze względu na zbyt dużą ilość wniosków, które wpłynęły w ostatnim czasie  

o przebadanie dzieci w Poradni, spoza powiatu oraz brak informacji z czego ta potrzeba wynika i dla 

czego dziecko nie jest badane w  Poradni w Nysie. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie petycji Sołtysa Nowej Wsi Prudnickiej o modernizację drogi powiatowej 

Nr 1273 O na odcinku Nowa Wieś Prudnicka – Gostomia i Nr 1281 O na odcinku Nowa Wieś Prudnicka 

– Czartowice, wraz z dokończeniem modernizacji w/w drogi na odcinku Nowa Wieś Prudnicka – Żabnik 

oraz budowę chodnika w Nowej Wsi Prudnickiej. Poinformowała, że dnia 08.02.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła w/w petycja. Pan Sołtys swą prośbę argumentuje złym stanem 

technicznym dróg, który utrzymuje się od kilkunastu lat. Ponadto brak chodnika we wsi stanowi 

zagrożenie dla mieszkańców, a przede wszystkim dzieci, które poruszają się na przystanek autobusowy, 

do świetlicy wiejskiej, plac zabaw czy boisko.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Gminy Biała o deklaracje realizacji w/w zadania i partycypacji  

w kosztach. 

19) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

sposobu odtworzenia przez Stadninę Koni w Prudniku uszkodzonej drogi powiatowej nr 1275 O relacji 

Dobroszewice – Olszynka na odcinku od Dobroszewic DW 414 do wsi Józefów. Poinformowała,                       

że dnia 09.03.2021 r. Sołtys Józefowa Pani Beata Czaja zgłosiła w Wydziale Inżynierii, iż w/w droga 

powiatowa na odcinku od granicy z DW 414 do miejscowości Józefów została uszkodzona podczas 

orania pola uprawnego. Skierowany na miejsce pracownik Starostwa stwierdził, że na długości ok. 1,30 

km i na szerokości ok. 3,0 m zostało zaorane pobocze drogi, wraz z infrastrukturą odwadniającą 

(rowami). W niektórych miejscach orka prowadzona była niemal przy samym asfalcie, powodując 

wyrwanie głazów, stanowiących podbudowę jezdni. Ponadto uszkodzeniu najprawdopodobniej przez 

maszynę rolniczą uległ zabytkowy, murowany, XIX wieczny przydrożny krzyż, znajdujący się w pasie 

drogowym.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu polecił wystąpić do właściciela  pola o ustalenie użytkownika  i wszcząć postępowanie 

z urzędu, natomiast sposób odbudowy XIX krzyża, w przypadku widnienia go w rejestrze zabytków,  

uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zobowiązać sprawce do odtworzenia zgodnie  

z warunkami Konserwatora. 

20) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wystąpienie Realizatora Programu  

o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2021 r. 

Jednostką realizującą program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, wnioskowana 

kwota to 543 150,00 zł. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął wystąpienie realizatora Programu o przyznanie środków 

PFRON na realizację programu ,,Aktywny samorząd” w 2021 r. 

21) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

realizacji zadania pn.: ,,Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci bronchoskopu HDTV do systemu endoskopowego  

i bodypletyzmografu do poszerzenia diagnostyki układu oddechowego, a także nieinwazyjnych 

urządzeń do dekontaminacji powietrza w części dotyczącej dostawy nieinwazyjnych urządzeń do 

dekontaminacji powietrza”. Poinformowała, że Spółka Egerton, z którą zawarto umowę na w/w zakres 

zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z przyczyn od niej 

niezależnych spowodowanych COVID-19. Kolejna oferta w postępowaniu została złożona przez Firmę 

,,Medium Pharma Maria Ostrowska” z Kamieńca Wrocławskiego w cenie 34 776 zł. Firma deklaruje 

wolę zawarcia umowy i możliwość dostawy sprzętu w terminie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy ze Spółką EGERTON za porozumieniem stron  

i zawarcie umowy z firmą ,,Medium Pharma Maria Ostrowska” na realizację zadania pn. ,,Podniesienie 

poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu (…)”. 

22) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty (…) przedstawiła zasady opracowania arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki na rok szkolny 

2021/2022. Poinformowała, że arkusze organizacyjne pracy szkół/placówek Dyrektorzy składają                           

w 2 egzemplarzach z załącznikami na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Prudniku do 

dnia 21 kwietnia 2021r. Arkusz przedłożony przez Dyrektora zostanie przekazany przez Starostę 

Prudnickiego do zaopiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Do 29 maja 2021 r. organ 

prowadzący zatwierdza arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Do 24 sierpnia 2021 r. dyrektorzy szkół/placówek 

zobowiązani są dostarczyć do zatwierdzenia aneks arkusza organizacyjnego uwzględniający zmiany 

wynikające z naboru do klas pierwszych, godzin indywidualnego nauczania oraz innych zmian 
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zaistniałych po 21 kwietnia 2021 r. Kolejne aneksy należy przedkładać do zatwierdzenia, na co najmniej 

3 dni przed datą wprowadzenia zmian. Aneks powinien szczegółowo opisywać dokonane zmiany, 

uzasadniać ich konieczność oraz szacować przewidywane koszty. Przy sporządzaniu arkuszy 

nauczyciele powinni być wpisani według zasady: dyrektor, pozostała kadra kierownicza, nauczyciele  

w porządku alfabetycznym oraz vacaty. Projekt arkusza organizacyjnego jak również każdy aneks do 

zatwierdzonego arkusza, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt. 1 UPO powinien być zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną. Dla dyrektorów placówek oświatowych czwartki, w miarę możliwości powinny być 

dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

23) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo mieszkańca Głogówka w sprawie 

niewyrażenia zgody na nazwanie drzewa w parku Zespołu Szkół w Głogówku przy ul. Powstańców jego 

imieniem - ,,Józef”. Zwrócił uwagę, że miasto Głogówek ma wielu znakomitych Mecenasów, którzy                      

o wiele bardziej swoją osobowością zasłużyli na takie wyróżnienie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

24) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki nawiązał do wezwania o usunięcie naruszenia dóbr 

osobistych i dokonanie sprostowania przez Radnego. Mając na uwadze obecną sytuację 

epidemiologiczną oraz szereg wyzwań rozwojowych stojących przed władzami samorządowymi, 

zaproponował, aby Zarząd Powiatu okazał wolę utrzymania dobrych relacji z wszystkimi radnymi, 

zwłaszcza koalicji i odstąpił od dochodzenia ochrony na drodze postępowania sądowego, podtrzymując 

swoje stanowisko w kwestii uznania, że wypowiedź Radnego dotycząca PCPR w Prudniku naruszyła 

dobra osobiste organu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

Radnego Powiatu Prudnickiego z informacją o odstąpieniu od dochodzenia ochrony na drodze 

postępowania sądowego. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 
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