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        Protokół 155/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 21 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 4 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3 Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

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

w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do programu ,,Strzelnica w powiecie”; 

2) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 
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6. Skierowanie do Komisji Edukacji (…) informacji o ruchu kadrowym w placówkach oświatowo-

wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) umorzenia całości należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Powiatowi 

Prudnickiemu - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. 

8. Sprawy różne: 

1) zajęcie stanowiska w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości; 

2) wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Prudnickiego”; 

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”. 

9. 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”. 

Ad. 5 

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

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do programu ,,Strzelnica w powiecie”. 

Poinformowała, że w/w program został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 

6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami  

i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego. Zakres zadań, które mogą być 

dofinansowane z dotacji obejmuje: adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy 

wraz z pracami przygotowawczymi; pierwsze wyposażenie wirtualnej strzelnicy, w tym zestaw startowy 

materiałów eksploatacyjnych. Minister Obrony Narodowej przeprowadza konkurs ofert jednostek 

samorządu terytorialnego na realizację w/w zadań. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem 
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zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % całkowitego 

kosztu realizacji zadania. Wartość projektu realizowanego przez ZSR w Prudniku wynosi około  

198 000 zł., z czego wkład własny to ok. 48 000 zł. (24%). 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do programu ,,Strzelnica 

w powiecie”. 

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

oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała, że ocena sytuacji 

ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, 

dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. Raport sporządzono zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-

finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 

2020 r. przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom 

wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu. W wyniku analizy wskaźników 

sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej 

uzyskano 64 punkty co stanowi 91,43 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania  

i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki. Podstawową działalnością samodzielnego 

zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest 

jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku. Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych 

realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie  

w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych 

przez państwo świadczeń zdrowotnych. SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na 

podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za 

świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne 

dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur 

medycznych. Celem SP ZOZ jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym 

uzyskanie w 2020 r. 100 % możliwych punktów w kategorii wskaźników zadłużenia i efektywności, 

przy wysokiej punktacji wskaźników płynności i zyskowności świadczy o stabilności ekonomiczno-

finansowej SP ZOZ i sprawności bieżącego zarządzania jednostką. Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Białej wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. dysponował 51 łóżkami, w tym 26 łóżek na oddziale 

wewnętrznym i 25 łóżek na oddziale kardiologicznym. Z dniem 17 października 2020 r. decyzją 
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Wojewody Opolskiego w związku z poleceniem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 poprzez zabezpieczenie 55 łóżek, w tym 

4 łóżek respiratorowych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem Sars-Cov-2 została zwiększona 

liczba łóżek na oddziale wewnętrznym do 28 a na pododdziale kardiologicznym niewydolności serca 

do 27. W ZOZ w Białej funkcjonuje również Poradnia Kardiologiczna. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

3) 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 oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 718.425 zł. 

Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 367.500 zł., w Rozdziale 60004 (wpływ dochodów 

z rozliczenia transportu zbiorowego); o kwotę 6.000 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); o kwotę 15.925 zł w Rozdziale71012 (otrzymana 

dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego); o kwotę 13.000 zł., w Rozdziale 

75020 (wpływy z rożnych dochodów); o kwotę 200.000 zł., w Rozdziale 75622 (wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych); o kwotę 88.000 zł., w Rozdziale 85202 (wpływy 

z usług oraz rożnych dochodów); o kwotę 5.000 zł., w Rozdziale 85295 (wpływ środków po rozliczeniu 

projektu ze środków europejskich); o kwotę 4.900 zł., w Rozdziale 92195 (wpływ środków po 

rozliczeniu projektu ze środków europejskich); o kwotę 4.100 zł., w Rozdziale 92695 (wpływ środków 

po rozliczeniu projektu ze środków europejskich). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zwiększenia: w Rozdziale 85295 o kwotę 170.000 zł., na: wykonanie dokumentacji dla obiektu na 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą; zakup nieruchomości dla tworzonej rodziny zastępczej. 

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

w Rozdziale 60004 o kwotę 367.500 zł., na wydatki bieżące (publiczny transport zbiorowy); 

w Rozdziale 71012 o kwotę 75.925 zł., na wydatki bieżące (zakup sprzętu komputerowego  

z dotacji oraz wydatki bieżące); w Rozdziale 75020 o kwotę 3.000 zł., na wydatki bieżące, w Rozdziale 

85202 o kwotę 102.000 zł., na wydatki bieżące. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu w Prudniku projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Ad. 6 
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Pan Janusz Siano, Wicestarosta przedstawił informację na temat ruchu kadrowego  

w placówkach oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Poinformował, 

że zgodnie z ustawą Karta nauczyciela ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych trwa  

w terminie do 31 maja każdego roku. Dyrektorzy szkół i placówek informują o wstępnych założeniach 

kadrowych, związanych z opracowaniem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022.  

W związku z tym, że decyzje kadrowe muszą zapaść przed faktycznymi naborami do szkół arkusz 

organizacyjny zakłada dokonanie minimalnego naboru. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął informację o ruchu kadrowym w placówkach oświatowo-

wychowawczych i skierował ją na posiedzenie Komisji Edukacji (…). 

Ad. 7 

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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie umorzenia 

całości należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Powiatowi Prudnickiemu - 

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. Poinformowała, że Dyrektor ZSO Nr 1  

w Prudniku zwraca się o umorzenie zaległej wpłaty za najem lokalu – auli szkolnej zgodnie z zawartą 

umową z dnia 24 września 2012 r. w Prudniku z prowadzącym działalność w formie Niepublicznej 

Placówki Oświatowej ,,Studio Tańca Iskra” w celu prowadzenia zajęć tanecznych w okresie od  

26 września 2012 r. do 3 października 2012 r. Kontakt telefoniczny w roku 2012 jak i prośba wysłana 

wraz z kopią f-ry do zapłaty w dniu 06.11.2012 r. pocztą e-mail nie przyniosły pozytywnego rezultatu 

tak jak wysłane wezwanie do zapłaty. W chwili obecnej ponowiono próbę kontaktu, która się nie 

powiodła, jak również nie zostało odebrane Wezwanie do zapłaty. Zgodnie z art. 118 Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla 

roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

– trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, 
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chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Powołując się na opinię Radcy Prawnego, 

Dyrektor zwraca się o umorzenie zaległej kwoty w wysokości: należność główna 360 zł., i odsetki – 

99,05 zł., ze względu na brak możliwości odzyskania należności. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie umorzenia całości należności pieniężnej  

o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Powiatowi Prudnickiemu - Zespołowi Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. 

Ad. 8 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła ofertę dot. nieruchomości na terenie 

Powiatu Prudnickiego, którą powiat planuje zakupić w ramach projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka (…)”. 

Poinformowała, że budynek znajduje się przy ul. Jesionkowej 6 w Prudniku. Powierzchnia mieszkalna 

lokalu wynosi 160 m2, stan techniczny został oceniony przez sprzedającego na dobry. Sprzedający 

oferuje sprzedaż nieruchomości na cenę 350 000 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął ofertę dot. nieruchomości na terenie Powiatu Prudnickiego w ramach projektu 

,,Bliżej rodziny i dziecka (…)”. Polecił wszcząć negocjacje cenowe, przygotować dokumentację do 

zakupu obiektu oraz powołać rzeczoznawcę.  

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

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Remont cząstkowy 

nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego”. Poinformowała, że proponuje się 

udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

publicznego dla zadania pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Prudnickiego”. 

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 w dniach 13.05.2021 r. – 20.05.2021 r. oferta została zamieszczona na BIP, stronie 

internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły uwagi. W budżecie Powiatu Prudnickiego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej są zabezpieczone środki w kwocie 16.400,00 zł. Ludowy Klub Sportowy ,,Zarzewie” 

wnosi o przyznanie dotacji na realizację w/w zadania w kwocie 1.500 zł. 
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Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyznanie środków Ludowemu Klubowi 

Sportowemu ,,Zarzewie” w Prudniku na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie 

pozakonkursowym na zadanie pt.: ,,Udział w Mistrzostwach Europy Karate WKF – Porec” w kwocie 

1 500 zł. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                       Janusz Siano ………………………………… 

Natalia Świczewska      

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


