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        Protokół 158/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 07 czerwca 2021 r. 

 

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. Sprawy różne: 

1) podjęcie decyzji o otwarciu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; 

2) wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości 

nabycia do zasobu powiatowego nieruchomości wytypowanej przez Zespół ds. zakupu nieruchomości 

przeznaczonej na mieszkanie dla rodziny zastępczej zawodowej; 

3) wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zwiększenie budżetu ze środków własnych Powiatu na 

realizację zadania pn.: ,,Zakup pojazdu typu transporter (przewóz osób i materiałów) do użytkowania 

przez brygadę budowlaną"; 
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4) korekta wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku o wyrażenie zgody na likwidację składników 

majątku. 

Po sesji: 

6. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

1) upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich 

do realizacji 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”; 

2) upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku do realizacji 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”; 

3) przeprowadzenia konsultacji projektu 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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

5) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

6) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2021 r. 

7. 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) Starosta Prudnicki zwrócił uwagę, że w związku ze spadkiem zakażeń koronawirusem Zarząd 

powinien polecić otwarcie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił otwarcie punktów 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej od dnia 21 czerwca 2021 r. 
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2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości nabycia do zasobu powiatowego 

nieruchomości wytypowanej przez Zespół ds. zakupu nieruchomości przeznaczonej na mieszkanie dla 

rodziny zastępczej zawodowej za łączną kwotę 350.000,00 zł. Poinformowała, iż Powiat Prudnicki nie 

dysponuje nieruchomością spełniającą wymogi mieszkaniowe dla rodziny zastępczej zawodowej.  

W dniu 22.02.2021 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku zostało opublikowane 

ogłoszenie o zamiarze zakupu nieruchomości w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III 

edycja” w ramach RPO WO 2014 -2020. Do dnia 03.03.2021r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynęła jedna oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej  

77/2 i 77/3, oznaczonej w operacie budynków jako działka 1540/41, dla której Sąd Rejonowy  

w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00008977/1. W dniu 25.03.2021 r., do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła jednak rezygnacja z planowanej sprzedaży ww. nieruchomości  

z przyczyn niezależnych od właścicieli. W związku z powyższym zapadła decyzja o rozpoczęciu 

ponownej procedury zakupu nieruchomości na mieszkanie dla rodziny zastępczej uwzględniając te same 

kryteria, jakie powinna spełniać nieruchomość z przeznaczeniem na utworzenie rodzinnej formy pieczy 

zastępczej. Ustalono, że wstępne propozycje należy składać w formie pisemnej w sekretariacie 

Starostwa Powiatowego w Prudniku do dnia 25.05.2021 r. Do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynęła jedna oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jesionkowej 6, 

oznaczonej w operacie budynków jako działka 4/95, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi  

KW OP1P/00037490/5 za łączną kwotę 350.000,00 zł. Po przeprowadzonych oględzinach 

nieruchomości stwierdzono, że obiekt nadaje się do wyżej wymienionego celu bez konieczności 

podejmowania działań adaptacyjnych. Nieruchomość stanowi współwłasność w udziale wynoszącym 

¾ części w udziale wynoszącym ¼ części. W dziale III i dziale IV księgi wieczystej brak wpisów. Na 

dzień sporządzenia protokołu stan księgi zgodny jest z danymi ujawnionymi w operacie ewidencji 

gruntów i budynków. Brak wzmianek o złożeniu wniosków do akt księgi. W/w oferta pod względem 

formalnym spełnia kryteria zawarte w ogłoszeniu. W dniu 25.05.2021 r. Zespół ds. zakupu 

nieruchomości przeznaczonej dla rodziny zastępczej zawodowej wytypował nieruchomość położoną  

w Prudniku przy ul. Jesionkowej 6, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działka  

o nr 4/95. Działka na której posadowiona jest nieruchomość nie leży w strefie zagrożenia 

powodziowego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nabycie do zasobu powiatowego nieruchomości 

wytypowanej przez Zespół ds. zakupu nieruchomości przeznaczonej na mieszkanie dla rodziny 

zastępczej zawodowej za kwotę 350 000 zł., położonej w Prudniku przy ul. Jesionkowej 6 i polecił 

dokonanie przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny w/w nieruchomości; 
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3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

o zwiększenie budżetu ze środków własnych Powiatu na realizację zadania pn.: ,,Zakup pojazdu typu 

transporter (przewóz osób i materiałów) do użytkowania przez brygadę budowlaną". Poinformowała, 

że aktualnie w użytkowania pracowników budowlanych Starostwa Powiatowego w Prudniku jest 

samochód osobowy (bus) marki Volkswagen Transporter. Pojazd o nr rej. OPR 24JU wyprodukowano 

w 1993 r. Pojazd użytkowany jest przez Starostwo od 10.02.2017 r. Został uzyskany nieodpłatnie  

z Domu Dziecka w Głogówku. Od kwietnia 2018 r. jest w dyspozycji brygady remontowej. Stan 

techniczny pojazdu jest zły, awarie są coraz częstsze, części zamienne są trudno dostępne. Wydział 

Inżynierii wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 25.000,00 zł brutto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie  

25 000 zł. brutto na ,,Zakup pojazdu typu transporter do użytkowania przez brygadę budowlaną"; 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Dyrektor Domu Dziecka  

w Głogówku zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację pozostałych środków trwałych oraz 

środków trwałych, jednocześnie zwracając się z prośbą o unieważnienie pisma nr 165/05/2021 z dnia 

28.05.2021 r. Składniki majątku będące w posiadaniu Domu Dziecka w Głogówku to środki trwałe oraz 

pozostałe środki trwałe, których zły stan techniczny uniemożliwia dalszą eksploatację i użytkowanie. 

Składniki nie spełniają podstawowych zasad bezpieczeństwa, co stanowi potencjalne zagrożenie dla 

zdrowia osoby użytkującej. Większość środków uległa zniszczeniu, a koszty naprawy przewyższają ich 

wartość. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację składników majątku, środków trwałych 

oraz pozostałych środków trwałych w Domu Dziecka w Głogówku. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w posiedzeniu. 

Po sesji: 

Ad. 6 

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

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich do realizacji 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”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka 

Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich do realizacji 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”. 

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

dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku do realizacji 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”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Prudniku do realizacji 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”. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu 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. Ustala się, że 

konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Określa się termin przeprowadzenia 

konsultacji w okresie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 29 czerwca 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 projektu 

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 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. 
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5) 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. 

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski………………………..                                                       

 

 Janusz Siano ………………………………… 

      

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


