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Protokół 150/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 23 kwietnia 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 4 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta -  Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku projektów uchwał  

w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Białej za 2020 r.; 

2) przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów; 

3) zmieniająca 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; 
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4) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/302/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r.  

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

5) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020; 

6) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

6. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku: 

1) informacji o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki PCM S.A. w Prudniku za 2020 r.; 

2) informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020; 

3) informacji o zadaniach realizowanych w 2020 r. przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Prudniku; 

4) sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

8. Sprawy różne. 

1) Przedstawienie informacji dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej o zakupie wózka 

transportowego NTQ7; 

2) Przedstawienie prośby dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku o wyrażenie zgody na 

likwidację środka trwałego znajdującego się w posiadaniu jednostki; 

3) Przedstawienie prośby dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o wyrażenie zgody na 

kasację składników majątkowych: środków trwałych i pozostałych środków trwałych; 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza 

Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika; 

5) Przedstawienie pisma Społecznego Komitetu Wsparcia Członków Rodziny z ponowną prośbą  

o utworzenie Domu Dziennego Pobytu; 
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6) Przedstawienie Decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie zapewnienia wsparcia organizacyjnego, 

technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień 

powszechnych w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.  

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 Anna Porębska, Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Białej za 2020 r. Poinformowała, 

że w związku ze sprawowanym nadzorem podmiotu tworzącego, określonym w art. 121 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Białej. 

Sprawozdania finansowe przedstawiają kondycję finansową zakładu w 2020 r.: nastąpił znaczny wzrost 

wartości netto majątku trwałego; środki pieniężne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 4 124 717,50 zł. (na 

31.12.2019 r.- 3 756 610,38zł.); przy zobowiązaniach krótkoterminowych  1 543 992,75zł.; nastąpił 

wzrost funduszu zakładowego i wynosi 3 910 667,56 zł.; nastąpił wzrost przychodów z 7 899 709,44 zł. 

w 2019 r. do 11 671 335,30 zł. w 2020 r.; zysk netto za 2020 r. wynosi 2 632 975,21 zł. (w 2019 r. zysk 

netto wyniósł 181 095,35 zł.). Nie występują zobowiązania wymagalne, zakład posiada bardzo dobrą 

płynność finansową. Decyzją Wojewody Opolskiego od 12 października 2020 r. do odwołania Szpital 

został zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich łóżek (51) na realizację świadczeń opieki zdrowotnej 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a od 17 października 

kolejną decyzją liczba łóżek dla tych świadczeń została zwiększona do 55. Świadczenia opieki 

zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są finansowane przez NFZ ze środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Budżetu Państwa z części, której 

dysponentem jest Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków 

składanych do właściwego miejscowo dyrektora NFZ. Świadczenia te rozliczane wg rzeczywistego 

wykonania wyniosły 3 780 547,60 zł. Dodatkowo zgodnie z umowami zawartymi z NFZ w Opolu oraz 

Wojewodą Opolskim na wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy  

w szpitalu w związku z decyzją Wojewody oraz dla osób wykonujących zawód medyczny zostały 

przekazane środki w wysokości 606 144,18 zł. Źródła uzyskania przychodów: kontrakt z Opolskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia; środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19; środki z Budżetu Państwa; środki z Agencji Rezerw Materiałowych; 
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wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenie lekarzy poz i osób prywatnych; wynajem 

pomieszczenia; dotacje i dary. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Białej za 2020 r. 

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

regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów. Poinformowała, że należy przyjąć regulamin 

w związku z zakończeniem trwałości projektu, na podstawie którego uprawnionymi z wypożyczalni 

rowerów były placówki edukacyjne z terenu Powiatu Prudnickiego oraz osoby indywidualne  

tj. uczniowie wszystkich typów szkół wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi. Nowy regulamin 

rozszerza krąg osób uprawnionych do korzystania z wypożyczalni rowerów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały 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 w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 

16 400,00 zł (ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej w kwocie 400,00 zł, turystyka i krajoznawstwo w kwocie 

3 000,00 zł, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie  

4 000,00 zł, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 6 000,00 zł, działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł)  Potrzeba zwiększenia środków na zadaniu dot. 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 16 400,00 zł., wynika z zapotrzebowania 

środków na tym zadaniu. 

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 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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę  

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

że Uchwałą Nr XXXIX/302/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.  Rady Powiatu w Prudniku zmienioną 
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Uchwałą nr XL/319/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. udzielono Gminie Lubrza 

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

zadania w sołectwie Jasiona, gdzie nazwa zadania w przyjętej uchwale jest: „Zagospodarowanie miejsca 

publicznego w sołectwie Jasiona" (zakup zmywarki do naczyń i szorowarki do posadzki) – w kwocie 1 

000,00 zł. brutto” a winno być: „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jasionie" (zakup zmywarki do 

naczyń i szorowarki do posadzki) – w kwocie 1 000,00 zł. brutto. W związku z powyższym zasadnym 

jest dokonanie zmiany zapisów uchwały zgodnie z dokonaną przez Gminę zmianą wyłącznie nazwy 

planowego zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej. 

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

projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 

2020. Poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina  

i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów 

pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno – demograficznej, która  

w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe 

ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających  

z pomocy społecznej. W 2020 r. 1 865 osób uzyskało pomoc i wsparcie w ośrodku pomocy społecznej, 

miejskim ośrodku pomocy rodzinie lub powiatowym centrum pomocy rodzinie udzielonej na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej. W 2020 r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było: w rodzinnych 

domach dziecka 7 dzieci; w rodzinach spokrewnionych 67 dzieci; rodzinach zastępczych 

niezawodowych 45 dzieci;  rodzinach zastępczych zawodowych 14 dzieci. Liczba pobierających w roku 

oceny dodatek wychowawczy wyniosła 83 rodziny. Całkowita kwota przyznanego świadczenia  

w formie zasiłku wychowawczego w roku oceny wyniosła 728 621 zł., i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 16 130 zł., co stanowi spadek o 2,17 % w stosunku do roku poprzedniego.  

W roku oceny, kadra PCPR liczyła 21 osób w tym: kadra kierownicza - 1 osoba; pracownicy socjalni - 

1 osoba; pozostali pracownicy – 19 osób. Spośród zatrudnionych w PCPR pracowników 20 posiada 

wykształcenie wyższe, 1 osoba wykształcenie średnie. W 2020 r. w jednostce pomocy społecznej nie 

funkcjonowały Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej. Aktywność projektowo – konkursowa 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. W roku oceny Powiat 

Prudnicki uczestniczył w 2 projektach z EFS, na łączną kwotę 85 537,00 zł., oraz w 1 konkursie 
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ogłoszonym przez MRPiPS na łączną kwotę 136 000,00 zł. W Powiecie Prudnickim zlecono 

prowadzenie placówki pomocy społecznej 1 organizacji pozarządowej na kwotę 224 000,00 zł. Ocena 

zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Prudnickiego za 2020 r. została przygotowana na podstawie 

danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Wydział Finansowo – 

Budżetowy Starostwa Powiatowego w Prudniku, Zespół Finansowo – Darowy, Zespół ds. Świadczeń, 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR w Prudniku oraz za pośrednictwem systemu Centralnej 

Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie 

występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu 

terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje mają ułatwić władzom powiatu 

podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym 

roku budżetowym.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020. 

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

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania 

oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 4.061.370 zł. Zwiększono 

dochody majątkowe w Rozdziale 75816 w kwocie 4.000.000 zł. - wpływ dochodów z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 19.871 zł., 

w Rozdziale 70005 (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej); o kwotę 

32.109 zł., w Rozdziale 75020 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z rożnych dochodów); 

w Rozdziale 85333 - zwiększono o kwotę 9.390 zł. (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz środki 

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

równoważącej na 2021r. zmniejszono odpowiednio część subwencji w Rozdziale 75832 o kwotę 108zł

Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę  

4.000.000 zł., na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- 

Starowice na odcinku 4.000 m.". Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań 

własnych przez jednostki: w Rozdziale 85218 o kwotę 23.459 zł., na wydatki bieżące w PCPR Prudnik 

(obsługa PFRON); w Rozdziale 85333 o kwotę 9.390 zł. (zwiększenie dla PUP na wydatki bieżące, 

w tym obsługa Covid-19); w Rozdziale 90095 o kwotę 29.601 zł., w tym na wydatki bieżące związane 

z ochroną środowiska kwota 1.650 zł., oraz zwiększono o kwotę 27.950 zł., dot. projektu ze środków 

UE ,,Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu 

Prudnickiego”. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia w Rozdziale 90095  

(przesuniecie na wydatki bieżące w projekcie ze środków UE "Bioróżnorodność bogactwem Gminy    

Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego”) o kwotę 1.187 zł. 
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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. 

Ad. 6 

1) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku przedstawił 

informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki PCM S.A. w Prudniku za 2020 r. Poinformował, 

że z uwagi na trwającą weryfikację przez Biegłego Rewidenta w kontekście sposobu zaksięgowania 

niewykonanego kontraktu z NFZ na 2020 r. (dotyczy to szpitali w całym kraju), wyniki mogą ulec 

zmianie, co wpłynie na rachunek zysku i strat oraz bilans. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe  

PCM S.A.: Przychody ze sprzedaży: 32 461 336,58 zł.; Koszty działalności operacyjnej:  

32 858 812,70 zł.; Zysk (strata) butto ze sprzedaży: -397 476,12 zł.; Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej: 680 760,60 zł.; Zysk (strata) netto: 693 671,90 zł. Wynik finansowy na oddziałach  

PCM S.A. na podstawie umowy nr  08R/20360/03/08/PSZ/2020: choroby wewnętrzne – wykonanie  

77 %, wynik -1 009 395,25 zł.; pediatria – wykonanie 61 %, wynik -708 876,20 zł.; chirurgia ogólna – 

wykonanie 81 %, wynik -935 731,08 zł.; wykonanie razem – 76,1490 %, wynik -2 654 002,53 zł. Suma 

wszystkich świadczeń związanych z COVID-19 wyniosła 1 169 493,12 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację o sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Spółki PCM S.A. w Prudniku za 2020 r. 

2) Pan Adam Piotrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020. 

Poinformował, że głównym celem działalności był nadzór nad warunkami sprzyjającymi zdrowiu 

mieszkańców powiatu prudnickiego, nadzorowano i monitorowano: sytuację epidemiologiczną chorób 

zakaźnych; jakość wody do spożycia; stan sanitarno- techniczny obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej; stan sanitarny obiektów żywnościowo- żywieniowych zakładów opieki zdrowotnej, 

placówek nauczania i wychowania, obiektów turystyczno- wypoczynkowych i innych obiektów 

użyteczności publicznej; warunki zdrowotne środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu 

chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. W 2020 r. Stacja realizowała 

zadania statutowe, jednak realizacja ,,Planu zasadniczych przedsięwzięć na rok 2020” obejmującego 

główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami została 

uniemożliwiona po ogłoszeniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Podejmowane były 

wielopłaszczyznowe działania przeciwepidemiczne związane ze zwalczaniem COVID-19, polegające 

na koordynowaniu zadań związanych z kierowaniem osób na badania, współpracy z zespołami 

wymazowymi, zlecaniem testów a także przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych i kierowanie 
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na kwarantannę. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Prudniku obejmuje swoim 

działaniem Powiat Prudnicki tj. 4 gminy: Prudnik, Głogówek, Biała i Lubrza, zamieszkiwane przez 

55 091 mieszkańców. W zakresie działalności kontrolno – represyjnej w 2020 r. przeprowadzono 

ogółem 7703 kontrole, w tym 6956 wywiadów epidemiologicznych związanych z wystąpieniem na 

terenie kraju epidemii COVID-19. Wydano 3842 decyzje administracyjne, z czego 3759 dotyczyło 

spraw związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 20 postanowień. Nałożono  

43 kary pieniężne na łączną kwotę 198 562,50 zł., nie nakładano mandatów karnych. Pobrano  

259 próbek do badań w zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu jakości wody oraz 

prowadzonego nadzoru epidemiologicznego chorób zakaźnych. Na koniec 2020 r. w Powiatowej Stacji 

Sanitarno– Epidemiologicznej w Prudniku zatrudnionych było 20 osób (17,9 etatów). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Prudniku za 2020 r. Poinformowała, że do zadań Rzecznika Konsumentów 

należy: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów; składania wniosków w sprawie stanowienia  

i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, w 2020 r. 

Rzecznik nie napotkał sytuacji, w której pojawiłaby się potrzeba złożenia wniosku w sprawie przepisów 

prawa miejscowego; występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów; współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i innymi in sytuacjami w zakresie ochrony konsumentów. Rzecznik współpracuje 

często z organami Inspekcji Handlowej, najczęściej korzysta z opinii rzeczoznawców w zakresie obuwia 

i akcesoriów skórzanych; wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 

postępowań; działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. W 2020 r. nie odbyło się żadne 

spotkanie edukacyjne przez wzgląd na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia. 

Rzecznik świadczy poradnictwo telefonicznie, mailowo, osobiście w biurze oraz gościnnie w innych 

instytucjach. Powiatowy Rzecznik Konsumentów świadczy poradnictwo telefonicznie, mailowo, 

osobiście w biurze oraz gościnnie w innych instytucjach. W 2020 r. wzrosła liczba spraw,  

w których Rzecznik występował do przedsiębiorców.  W większości sytuacji Konsumenci byli bezradni 

wobec wyczerpana procedury reklamacyjnej. Dostrzega się również wzrost wagi spraw, z którymi 

zgłaszają się konsumenci. Przedmiotowa okoliczność pozwala przypuszczać, iż akcje edukacyjne 

prowadzone od lat zarówno na terenie powiatu, jak również w skali kraju skutecznie edukują 

społeczeństwo w zakresie ich praw. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2020 r. nie wytaczał 

powództw na rzecz Konsumentów ani nie wstępował do toczących się postępowań, niemniej jednak 
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sporządzał pisma wszczynające postępowania oraz odpowiadał na korespondencję Sądu, która następnie 

była podpisywana i wysyłana przez Konsumentów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

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

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku za 2020 r. 

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

sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie za rok 2020. Poinformował, że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu w Prudniku, uchwałą  

Nr XV/142/2019 z dnia 27 września 2019 r. przyjęła do realizacji Program współpracy na rok 2020. 

Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała 14 wniosków. Decyzją 

Zarządu Powiatu wsparcie w poszczególnych zadaniach wyglądało następująco: Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wysokość przyznanego dofinansowania 15 500,00 zł, 

wartość rozliczonej dotacji 12 500,00 zł.; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - wysokość 

przyznanego dofinansowania 20 000,00 zł., wartość rozliczonej dotacji 20 000,00 zł.; turystyka  

i krajoznawstwo – wysokość przyznanego dofinansowania 8 000,00 zł., wartość rozliczonej dotacji 

8 000,00 zł.; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - wysokość przyznanego dofinansowania 2 500,00 zł., 

wartość rozliczonej dotacji 1 264,69 zł.; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – wysokość 

przyznanego dofinansowania 4 000,00 zł., wartość rozliczonej dotacji 1.478,39 zł. Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi Łącznik oraz Prudnicki Uniwersytet III Wieku odstąpiły od umowy na realizację 

planowanych zadań publicznych w związku z występującym stanem epidemii, który uniemożliwił 

realizację zaplanowanych działań. Natomiast Opolski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża  

w związku z występującym stanem epidemii, zrealizował częściowo zakładane działania. Program 

Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi był czterokrotnie poddawany 

zmianom, w tym trzykrotnie ze względu na zmianę kwoty dotacji Wojewody Opolskiego na realizację 

zadania – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. Jedna ze zmian miała związek ze zmniejszeniem środków na 

poszczególnych zadaniach objętych programem w związku z niewykorzystaniem środków. Zarząd 

Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na 

prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2020.  

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęły 3 oferty. 

Komisja Konkursowa uznała, że żadna ze złożonych ofert nie spełniła wszystkich wymogów 

formalnych. Zarząd Powiatu przyjął i zatwierdził propozycję Komisji Konkursowej. Punkty 
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nieodpłatnej pomocy prawnej w Prudniku oraz w Głogówku prowadzone były przez adwokatów oraz 

radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu oraz Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Opolu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

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

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

za rok 2020. 

Ad. 7 

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. 

Ad. 8 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej o zakupie wózka transportowego NTQ7, który będzie służył do przewożenia 

najciężej chorych do pracowni rentgenowskiej. Wózek transportowy wybranej firmy daje możliwość 

wykonywania zdjęć bez przenoszenia chorych na stół rentgenowski, a także stwarza możliwość wjazdu 

do pracowni. Kwota zakupu to ok. 22 000,00 zł., i będzie pokryta z nadwyżki budżetowej szpitala 

zgromadzonej za leczenie chorych na COVID-19. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła prośbę dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Prudniku o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego znajdującego się w posiadaniu jednostki. 

Poinformowała, że w związku z realizacją zadania pn. ,,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku 

DPS w Prudniku w zakresie zewnętrznego szybu dźwigu osobowego w celu likwidacji barier 
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architektonicznych – Etap II” zgodnie z zawartą umową, konieczna jest likwidacja istniejącego dźwigu 

osobowego, w którego miejsce powstanie nowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację środka trwałego znajdującego się  

w posiadaniu jednostki. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła prośbę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Prudniku o wyrażenie zgody na kasację składników majątkowych: środków trwałych na kwotę 

117 666,11 zł., pozostałych środków trwałych na kwotę 101 352,96 zł., oraz wartości niematerialnych  

i prawnych na kwotę 36 269,87 zł. Składniki majątku uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub zużyciu  

w takim stopniu, że nie nadają się do dalszej eksploatacji a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie 

nieuzasadnione. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację środków trwałych oraz pozostałych 

środków trwałych w PUP w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Administracji Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę 

Miejską w Prudniku uchwały nr XXXVI/630/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Zmiana planu obejmuje 

nieruchomości stanowiące własność Powiatu Prudnickiego tj. ul. Parkowa 10 – dz. nr 587/219,  

1006/218 k. m. 9 oraz ul. Kościuszki 55 – dz. nr 2580/41 k.m.2. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik, przyjął informację do wiadomości i postanowił 

nie składać wniosków o zmianę. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Społecznego Komitetu Wsparcia 

Członków Rodziny z ponowną prośbą o utworzenie Domu Dziennego Pobytu w budynku po byłej 

poradni K. Prośba została uzasadniona tym, że w powstającym Domu Dziennego Pobytu seniorzy nie 

będą mieli możliwości rekreacji na powietrzu, a jedynie wewnątrz budynku. Społeczny Komitet 

Wsparcia Członków Rodziny tuż przed rozpoczęciem pandemii zarejestrował zbiórkę na zewnętrzny 

remont budynku. Przedłużająca się pandemia utrudniła załatwienie dokumentacji potrzebnej do jej 

rozpoczęcia. Zwracają się z prośbą o pomoc w przekształceniu zbiórki w akcję społeczną. Wówczas 

budynek po ,,poradni K” mógłby służyć seniorom, jak również przestałby szpecić dojście do Wieży 

Woka.  
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Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Społecznego Komitetu Wsparcia Członków Rodziny w sprawie 

lokalizacji Domu Dziennego Pobytu w Prudniku i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko  

w w/w sprawie. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła Decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie 

zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego  

z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Poinformowała, że utworzenie punktów szczepień powszechnych jest kolejnym etapem realizacji 

Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-COV-2. W związku  

z zapowiadanym przez producentów zwiększeniem liczby dostarczanych szczepionek istnieje 

konieczność rozbudowy infrastruktury i zwiększeniem liczby personelu szczepiącego. Finansowanie 

realizacji polecenia nastąpi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa  

w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

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

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 

  

…………………… 
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