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        Protokół 157/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 04 czerwca 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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku wniosku o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej na dzień 07 czerwca 2021 r. 

 

 



2 

 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 07 czerwca br. projektów uchwał  

w sprawie: 

1) zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania 

Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację 

społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku; 

3) przekazania petycji według właściwości; 

4) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - 

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas 

Covid-19; 

5) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury 

sportowej występującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Prudniku; 

6) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

7. Skierowanie do Przewodniczącego Rady raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo - 

Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - 

Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta 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 poinformowała, iż zwołanie sesji nadzwyczajnej na 

dzień 07 czerwca br. wynika z potrzeby podjęcia uchwał w możliwie najszybszym terminie. 

Skierowanie ich na zwykłe posiedzenie Rady Powiatu może skutkować znacznym opóźnieniem, a nawet 

uniemożliwić realizację zadań statutowych w ustawowych terminach. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie 

sesji nadzwyczajnej w dniu 07 czerwca 2021 r. 

Ad. 6 

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

i Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce 

Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku. Poinformowała, że na terenie Powiatu Prudnickiego na chwilę obecną istnieje 

jedna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Dziecka w Głogówku. Placówka ta zgodnie 

z obowiązującym statutem przeznaczona jest dla 28 wychowanków. Ze względu na wejście w życie 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo - wychowawczej 

typu socjalizacyjnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci. Z uwagi 

na potrzebę zapewnienia standaryzacji placówek opiekuńczo- wychowawczej Powiat Prudnicki 

przystąpił w 2018 r. do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie  rodzin przeżywających  

problemy  opiekuńczo-wychowawcze  oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. W ramach którego 

przewidziano dofinansowanie reorganizacji istniejącej placówki w Głogówku. Projekt zakłada 

powstanie dwóch nowych placówek, które zapewnią realizację zadania. W ramach ww. projektu 

ukończono prace budowlane mające na celu dostosowanie obiektu w Mochowie. Budynek uzyskał 

prawem wymagane odbiory techniczne i w dniu 1 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję 

o utworzeniu Placówki opiekuńczo- wychowawczej Dom Marzeń w Mochowie. W wyniku 

przeprowadzonej analizy potrzeb stwierdzono, iż jedna placówka przeznaczona dla 14 wychowanków 

nie pokryje w całości zapotrzebowania na instytucjonalną pieczę zastępczą, a Powiat Prudnicki będzie 

zmuszony na kierowanie wychowanków do placówek ościennych, co w sposób radykalny zwiększy 

wydatkowane na ten cel środki finansowe. W ramach reorganizacji planuje się aby w dalszym ciągu 

funkcjonowała Placówka w Głogówku. Konieczne jest jednak zaktualizowanie zapisów statutu do 

obowiązujących przepisów. W dniu 2 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję zezwalającą 

Powiatowi Prudnickiemu na prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Marzeń  

w Mochowie oraz zmieniającą decyzję zezwalającą Staroście Prudnickiemu na prowadzenie Domu 

Dziecka w Głogówku dla 14 dzieci. Zgodnie z art. 93 ust. 3a i art. 93a ust. 1 oraz art. 180 pkt 5 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: powiat albo samorząd 

województwa może połączyć prowadzone przez siebie formy instytucjonalnej pieczy zastępczej 

z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, a jeżeli połączenie obejmuje odpowiednio 

powiatowe centrum pomocy rodzinie albo regionalne ośrodki polityki społecznej, formy 

instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzone są w ramach tych jednostek; osoba kierująca jednostką 

powstałą w wyniku połączenia, obowiązana jest spełniać obowiązujące wymagania do kierowania co 

najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną w połączonych jednostkach; do zadań 

własnych powiatu należy prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 
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dziennego o zasięgu ponadgminnym. Do zadań własnych powiatu należy utworzenie i utrzymywanie 

powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

Jednocześnie przepisy art. 231 Kodeksu Pracy stanowią, że: w razie przejścia zakładu pracy lub jego 

części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. 

Powiat Prudnicki może połączyć prowadzone przez siebie formy instytucjonalnej pieczy zastępczej 

prowadzone jako placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Dom 

Marzeń w Mochowie oraz Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Dom Marzeń w Głogówku 

z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku. Powyższe unormowanie pozwala organowi stanowiącemu na podjęcie przedmiotowej 

uchwały, mocą której dokona on połączenia wskazanych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Podmioty instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzone 

będą dalej w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

zgodnie z ww. ustawą. W treści uchwały uwzględniono także przepisy art. 231 Kodeksu Pracy, 

ponieważ w ramach planowanych zmian organizacyjnych zostanie dokonane przejęcie zakładu pracy 

przez nowego pracodawcę w stosunku do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, które 

staną się częścią struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Z kolei 

art. 93a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednoznacznie wskazuje, że osoba 

kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia wyżej wymienionych podmiotów obowiązana jest 

spełniać wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną 

w połączonych jednostkach. Tak wyznaczony zakres kwalifikacji wydaje się być czytelny, gdyż 

wskazuje, że kierownikiem jednostki powstałej w następstwie dokonanego połączenia może zostać 

kierownik jednej z połączonych jednostek. Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, aby osobą 

kierującą został Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Dokonane niniejszą 

uchwałą połączenie ww. jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego ma na celu racjonalizację 

i poprawienie efektywności gospodarowania środkami publicznymi oraz sprawniejsze wykonywanie 

zadań przez Powiat Prudnicki. Bez wątpienia utworzenie takiej jednostki wielofunkcyjnej pozwala na 

lepszą identyfikowalność świadczeniobiorców i łatwiejszą ich dostępność do świadczeń. Możliwe jest 

kompleksowe wsparcie, a także lepszy przepływ informacji zarówno w zakresie potrzeb 

świadczeniobiorców jak i oferty oraz możliwości powstałej z połączenia placówek. Również połączenie 

to przyczyni się do skuteczniejszego monitorowania wykorzystania środków z pomocy społecznej, 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz pozwoli efektywniej wykorzystywać zasoby kadrowe 

i majątkowe. Reasumując, a także mając na uwadze potrzebę wprowadzenia standardów w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki, w tym także 

biorąc pod uwagę realne możliwości obniżenie kosztów ich funkcjonowania, przygotowano niniejszy 

dokument, który zakłada, iż Powiat Prudnicki utworzy wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną 

i organizacyjną, dążąc w dalszej działalności do standaryzacji ww. placówek. Celem wszelkich 

podejmowanych działań jest zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom 
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w wystandaryzowanych placówkach, a także podjęcia próby racjonalnego obniżenia kosztów ich 

działalności. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Prudniku 

uchwały w tej sprawie. Podjęcie przez Radę Powiatu w Prudniku przedmiotowej uchwały nie rodzi 

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głogówku, utworzenia  

i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową 

realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku. Poinformowała, że w związku ze złożeniem przez 

Powiatowy Urząd Pracy wniosku o przyznanie dofinansowania do kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy dla osoby niepełnosprawnej w wysokości 85.000,00 zł., oraz z uwagi na zwiększone 

zainteresowanie uczestnictwem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, proponuje się następujące zmiany w podziale środków PFRON: zwiększenie 

środków na realizację zadań o kwotę: 85.000,00 zł., na dofinansowanie do kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej i 30.000,00 zł.,na uczestnictwo osób niepełnosprawnych

 i ich opiekunów w turnusach  rehabilitacyjnych; zmniejszenie środków na realizację zadań o kwotę: 

60.000,00 zł., na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

dla osób dorosłych, 25.000,00 zł., na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze dla dzieci oraz 30.000,00 zł., likwidacja barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych dla dzieci. Przesunięcie tych środków pozwoli na ich optymalne 

wykorzystanie oraz większe zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie dofinansowania 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną 

i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku. 

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

petycji według właściwości. Poinformowała, że w dniu 26 maja 2021 roku do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku drogą pocztową wpłynęła skierowana do wiadomości Rady Powiatu w Prudniku petycja 

w zakresie podjęcia działań mających na celu: usprawnienia łączności komunikacyjnej województwa 

opolskiego z miastem Głuchołazy, w tym w zakresie transportu kolejowego, zapewnienia łączności 
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z pociągiem czeskim linii Krnov - Jesenik - Krnov, budowy peronu dla czeskiego pociągu 

w Głuchołazach oraz uruchomienia przystanków Charbielin - Pokrzywna - Pokrzywna Zdrój 

Granica, dogodnej lokalizacji węzła przesiadkowego w Prudniku. Organizację publicznego transportu 

zbiorowego reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. 

2020 r. poz. 1944 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt  3 w/w ustawy Powiat jest organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego: na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych 

przewozach pasażerskich, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

na mocy porozumienia między powiatami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.  

W związku z powyższym sprawa dotycząca przedmiotu petycji nie należy do właściwości Rady 

Powiatu w Prudniku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r. 

poz. 870) „Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia 

petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję”. Mając na uwadze powyższe 

rekomenduje się przekazać przedmiotową petycję do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, w zakresie: 

punktu pierwszego i drugiego: do Marszałka Województwa Opolskiego, jako organizatora publicznego 

transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich, w tym transportu kolejowego oraz jego organizacji w strefie transgranicznej; punktu 

drugiego odpowiednio do: Burmistrza Głuchołaz oraz Starosty Nyskiego jako organizatora publicznego 

transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w gminnych oraz 

powiatowych przewozach pasażerskich oraz transportu zbiorowego realizowanego w strefie 

transgranicznej; punktu trzeciego: do Burmistrza Prudnika, jako organizatora publicznego transportu 

drogowego komunikacji miejskiej oraz zarządcy Dworca PKS w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

przekazania petycji według właściwości. 

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

zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - 

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas 

Covid-19. Poinformowała, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzeniem Nr 85/2021DEF 

ogłosił  drugi nabór do projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki finansowe z projektu to przede 

wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, 
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fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze 

względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc 

zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów 

umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego 

systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. Do projektu kwalifikują się: Dom Pomocy 

Społecznej w Prudniku i Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Wnioskowana kwota projektu to 74.542,34zł., w całości środki zewnętrzne. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - 

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas 

Covid-19. 

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

zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sportowej 

występującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Prudniku. Poinformowała,  

że zakres projektu obejmować będzie przedsięwzięcie wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Prudnik do 2023 r. Projekt zakłada remont zdegradowanych budynków sali gimnastycznej 

i korekcyjnej w celu przywrócenia i polepszenia funkcji użytkowych oraz przebudowę boiska 

sportowego i wykonanie siłowni zewnętrznej. Szacowana wartość projektu 800 000 zł.  Planuje się 

przebudowę boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne (boisko do siatkówki, koszykówki, mini piłki 

nożnej i piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej przyjaznej dla środowiska i użytkowników, montaż 

piłko chwytów i montaż elementów małej architektury (ławek oraz koszy na śmieci) oraz montaż 

3 urządzeń do ćwiczeń: twister, orbitek i biegacz. W sali gimnastycznej planowany jest remont 

polegający  m.in. na: wymianie nawierzchni, sufitu podwieszanego, malowaniu, wymianie istniejących 

grzejników,montażu siatek ochronnych w celu zabezpieczenia okien, wyposażeniu sali gimnastycznej 

w wentylację mechaniczną. W sali rehabilitacyjnej planuje się: cyklinowanie istniejącego parkietu, 

roboty malarskie, wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Całość projektu dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Na zmodernizowanej bazie planuje się przeprowadzenie zawodów sportowych oraz 

pikników i spotkań. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury 

sportowej występującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Prudniku. 



8 

 

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 

dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 39.910 zł. Zwiększono plan dochodów 

bieżących: o kwotę 33.660 zł., w Rozdziale 60004 (wpływ dochodów z rozliczenia 

transportu zbiorowego); o kwotę 1.250 zł., w Rozdziale 75020 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań); 

o kwotę 5.000 zł., w Rozdziale 85195 (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). 

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

w Rozdziale 60014 o kwotę 33.660 zł., na wydatki bieżące; w Rozdziale 75020 o kwotę  

1.250 zł., na wydatki bieżące; w Rozdziale 85195 o kwotę 5.000 zł. (dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19- wydatki związane z punktem szczepień).  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Ad. 7 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo 

- Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 

w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Poinformowała, że konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 16 kwietnia 2021 r. do 10 maja  

2021 r. Projekt uchwały został opublikowany w dniu 16 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz z informacją na temat 

możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej do dnia 10 maja 2021r. W toku konsultacji nie wpłynęła 

żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. Od czasu opublikowania projektu uchwały 

wystąpiła potrzeba naniesienia zmian w zakresie daty wejścia w życie z okresu 14 dni od opublikowania 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego na dzień 1 lipca 2021r., dodania zapisu 

dotyczącego uchylenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz ujednolicenia 

sposobu kontroli placówek oraz jednostki. Skorygowano też drobne omyłki pisarskie. 

Zarząd Powiatu skierował raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 
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