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        Protokół 153/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 13 maja 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 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące 

w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano 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 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) upoważnienia do podpisania porozumienia przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku z Konwentem oo. Bonifratów na wykonywanie zadania polegającego na 

pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Prudnickiego 

znajdującym się w stanie kryzysu oraz interwencyjnego schronienia w wypadku występowania 

przemocy domowej. 
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6. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku projektów uchwał  

w sprawie: 

1) udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 331); 

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (druk nr 332); 

3) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 333); 

4) rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku (druk nr 334). 

7. Sprawy różne. 

1) przedstawienie odpowiedzi Burmistrza Prudnika w sprawie udostępnienia części działki przy Zespole 

Szkół w Prudniku w celu zagospodarowania terenu dla potrzeb pieczy zastępczej; 

2) przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o utrzymanie 

stanowiska drugiego wicedyrektora; 

3) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska  

w sprawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym 

przez Ludowy Klub Sportowy ,,Zarzewie” w Prudniku na realizację zadania pt.: ,,Udział  

w Mistrzostwach Europy Karate WKF – Porec”; 

4) przedstawienie pisma Burmistrza Prudnika z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięcia 

muzycznego XIV Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Prudniku; 

5) wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc kwiecień z wykonania zadania 

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

edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021”. 

6) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Udzielenie 

kredytu długoterminowego w kwocie 6.245.839 zł.”. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta 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”. 
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Ad. 5 

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

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Wicestarosta 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. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

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

projekt uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia przez Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z Konwentem OO. Bonifratów na wykonywanie zadania 

polegającego na pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu 

Prudnickiego znajdującym się w stanie kryzysu oraz interwencyjnego schronienia w wypadku 

występowania przemocy domowej. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Powiatu 

Prudnickiego. Poinformowała, że prosi o wyrażenie zgody na podpisanie w/w porozumienia w celu 

zapewnienia miejsca interwencyjnego schronienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej art. 19, ust. 11 zgodnie z którym do zadań powiatu należy ,,prowadzenie 

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

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

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

W odpowiedzi na pismo PCPR z dnia 15.03.221 r. w sprawie rozeznania rynku w zakresie pomocy 

społecznej osobom i rodzinom wymagającym wsparcia ze względu na sytuację kryzysową  

a w szczególności doświadczenie przemocy domowej poprzez prowadzenie domu matek z małoletnimi 

dziećmi, do PCPR w Prudniku zostały złożone 4 odpowiedzi. PCPR proponuje podpisanie porozumienia 

z Konwentem OO. Bonifratów, który wyraził gotowość oraz dysponuje wolnymi miejscami w roku 

kalendarzowym 2021. Placówka zapewnia pokój sypialniany z 3 miejscami noclegowymi, z własnym 

węzłem sanitarnym, dostęp do kuchni, świetlicy, jadalni. Możliwe jest zapewnienie wyżywienia. Koszt 

pobytu jednej osoby to 35 zł./doba bez wyżywienia a 50 zł./doba z wyżywieniem. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia 

przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z Konwentem OO. Bonifratów 
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na wykonywanie zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia 

mieszkańcom z terenu Powiatu Prudnickiego znajdującym się w stanie kryzysu oraz interwencyjnego 

schronienia w wypadku występowania przemocy domowej. 

Ad. 6  

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

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że ustawą z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono nową 

kompetencję Rady Powiatu – udzielenie Zarządowi wotum zaufania. Po zakończeniu debaty nad 

raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi 

wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu 

Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi 

Powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

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

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2020 r., które organ stanowiący tj. Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza 

zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. 

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

absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy 

o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie 

sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu. 



5 

 

Skarbnik poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 

2020 r.  i wystąpiła do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Wniosek Komisji 

podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości i skierował projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu wg kompetencji do Rady Powiatu.  

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

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że zgodnie z § 50 ust. 3 po przeprowadzeniu ,,Kontroli 

działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 r., w zakresie dotacji przyznanych podmiotom 

gospodarczym w związku z epidemią Covid-19” Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli 

sporządziła i skierowała do Rady projekt wystąpienia pokontrolnego, które Rada rozstrzyga w drodze 

uchwały i przekazuje do Zarządu wraz z wnioskami i zaleceniami usunięcia w określonym terminie 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w odpowiedzi na pismo z dnia 

29.03.2021 r. o udostępnienie części działki przy Zespole Szkół w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego  

2 w celu zagospodarowania terenu dla potrzeb pieczy zastępczej, Burmistrz Prudnika informuje, że ze 

względu na oddanie w/w terenu w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Prudniku na cele statutowe, nie 

wyraża gody na udostępnienie przedmiotowego gruntu. Wnioskowana przez powiat część działki 

stanowi podwórko z którego korzystają dzieci z klas I-III oraz objęte opieką świetlicową. Aktualnie na 

części działki stanowiącej dojście do świetlicy prowadzone są prace projektowo-remontowe. Zespół 

Szkół w Prudniku planuje dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku z prośbą o utrzymanie stanowiska drugiego wicedyrektora, z uwagi na 

utrzymującą się wysoką liczbę oddziałów, a także istniejącą Bursę Międzyszkolną, która angażuje kadrę 

kierowniczą przez 7 dni w tygodniu. Duża liczba oddziałów generuje mnóstwo pracy związanej  

z dokumentacją, a istniejąca bursa wymaga nadzoru i interwencji zarówno w dniu powszednim, jak  

i w święta, a także w nocy. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu 3 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się” wyraził zgodę na utrzymanie 

stanowiska drugiego wicedyrektora w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie uproszczonej oferty realizacji 

zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Ludowy Klub Sportowy ,,Zarzewie”  

w Prudniku na realizację zadania pt.: ,,Udział w Mistrzostwach Europy Karate WKF – Porec”. 

Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

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

i o wolontariacie na 2021 r., mając na uwadze art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, organ 

wykonawcy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, pod 

warunkiem, że: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 

10 000 zł. i zadanie nie będzie realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. W ciągu 7 dni od dnia 

wpływu oferty należy ją zamieścić na BIP, stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Każdy w terminie 

7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zaznacza się, że łączna kwota 

środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  

w trybie uproszczonym, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyjęcie uproszczonej oferty realizacji zadania 

publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Ludowy Klub Sportowy ,,Zarzewie”  

w Prudniku na realizację zadania pt.: ,,Udział w Mistrzostwach Europy Karate WKF – Porec”. Polecił 

przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pisma Burmistrza Prudnika z prośbą  

o wsparcie finansowe przedsięwzięcia muzycznego XIV Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego  

w Prudniku. Poinformowała, że tegoroczna edycja festiwalu planowana jest na termin 7 sierpnia  

2021 r. W ubiegłym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, festiwal nie mógł być 

zrealizowany, co sprawia, że konieczność jego kontynuacji w tym roku ma szczególny wymiar. W 

ramach współpracy POK oferuje zamieszczenie logotypu Sponsora na materiałach promocyjnych 

festiwalu, zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe przedsięwzięcia muzycznego  

XIV Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Prudniku, ze względu na brak zabezpieczonych 

środków finansowych na w/w cel. 

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

sprawozdania częściowego za miesiąc kwiecień 2021 r. z wykonania zadania publicznego pn. 

,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na 

terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021”. Poinformowała, że Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego w dniu 11.05.2021 r. Do sprawozdania dołączono komplet dokumentów 

potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc kwiecień 2021 r.  

z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021”. 

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek o wszczęcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 

6.245.839 zł.”. Poinformowała, że okres kredytowania: do 31 grudnia 2032 r., spłata kredytu nastąpi  

z dochodów powiatu uzyskanych ze środków europejskich, udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz z subwencji ogólnej z budżetu państwa. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6.245.839 zł.”. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła:                                                       Janusz Siano ………………………………… 

Natalia Świczewska      

Joachim Kosz 

 

 Alicja Zawiślak 


