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        Protokół 159/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 17 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 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej - ul. Kościelna  

w Choruli, ul. Kamienna i ul. Malińska w Gogolinie; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 
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6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie; 

2) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno - Terapeutycznego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

3) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki projektu pn. ,,Szczęśliwa rodzina - wolna od 

przemocy" w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2021 r.; 

4) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A; 

5) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most Sportowej Współpracy" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A; 

6) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Śladami Mistrzów Pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A; 

7) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Transgraniczna współpraca Seniorów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. 

7. Sprawy różne: 

1) wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego 

na rok 2021 w związku z pozytywną oceną wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby  niepełnosprawnej przez PFRON w Opolu; 

2) wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania zadania  

pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego" na 

wytypowanych drogach z uwagi na ich stan; 

3) wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc maj z wykonania zadania 

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

edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021" realizowanego przez Stowarzyszenie 

OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo; 
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4) wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Burmistrza Głogówka o rozszerzenie celu 

darowizny; 

5) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o nieodpłatne udostępnienie 

boiska sportowego ,,Orlik" w celu prowadzenia treningów piłkarskich niezrzeszonej grupie; 

6) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie wniosku Komisji 

Historycznej Powiatu Prudnickiego o dofinansowanie druku dwujęzycznej publikacji pt. ,,Circulus 

Neostadiensis. Studia nad historią Powiatu Prudnickiego”; 

7) przedstawienie pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku dot. skargi 

na sprawowanie pieczy przez spokrewnioną rodzinę zastępczą; 

8) przedstawienie pisma Burmistrza Białej w sprawie odmowy współfinansowania przez Gminę zakupu 

ambulansu dla PCM S.A.; 

9) przedstawienie odpowiedzi Zarządu Stadniny Koni na wezwanie o przywrócenie pasa drogowego do 

stanu poprzedniego - dot. zaorania pasa drogi powiatowej relacji Dobroszewice - Olszynka na odcinku 

Dobroszewice – Józefów; 

10) przedstawienie oświadczenia o rozwiązaniu umowy dot. usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej na rzecz mieszkańców Powiatu Prudnickiego w 2021 r.; 

11) wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej o wyrażenie zgody na realizację zadania  

pn.:  

,,Rozbudowa budynku szpitala w Białej"; 

12) wniosek Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku o wsparcie finansowe Jazz Prudnik 

Festival; 

13) wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zabezpieczenie środków finansowych na realizację 

zadania pn.: ,,Zakup pojazdu do przewozu osób i materiałów z kiperem do użytkowania przez brygadę 

drogową"; 

14) przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego dot. zmienionej listy nr 1 zadań rekomendowanych 

do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 

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”. 
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Ad. 5 

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

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej - ul. Kościelna w Choruli, ul. Kamienna  

i ul. Malińska w Gogolinie i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych. Poinformowała, że powyższe 

drogi nie spełniają wymogów definicji drogi powiatowej zawartej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, tj. nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów  

z siedzibami gmin i siedzib między sobą. Burmistrz Gogolina wyraził wolę przyjęcia przedmiotowych 

dróg i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii drogi powiatowej. 

2) 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. 

3) 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. 6 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki 

Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Poinformowała,  

że zgodnie z   art. 6  ust. 4  pkt 2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie zadaniem powiatu z    zakresu administracji rządowej jest m.in. opracowanie i realizacja 

programów oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Stosownie do art. 6  ust. 5  cyt. ustawy, środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. 

Koszt realizacji zadania wynosi 26 306,70 zł. Realizacja zadania nie wymaga środków własnych 

powiatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 



5 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno - Edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki 

Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Poinformowała, że zgodnie z   art. 6  ust. 4  pkt 2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej jest m.in. opracowanie 

i realizacja programów oddziaływań Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Stosownie do art. 6  ust. 5  cyt. ustawy, środki na realizację tego zadania zapewnia budżet 

państwa. Koszt realizacji zadania wynosi 20 905,80 zł. Udział w programie nie wymaga angażowania 

środków własnych powiatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno – 

Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki 

projektu pn. ,,Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 

edycja 2021 r. Poinformowała, że zgodnie z art.20 ust 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań Powiatu 

należy realizacja zadań wynikająca z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Celem 

programu będzie poprawa dostępności i jakości oferowanego wsparcia dla dorosłych osób jak i dzieci 

które żyją w środowisku przemocy. W ramach projektu realizowane będą zadania: grupa wsparcia dla 

osób doznających przemocy domowej; poradnictwo rodzinne dla osób, które wyrokiem sądu 

zobowiązane są do podjęcia psychodedukacji; wsparcie trenera rodziny dla rodzin dysfunkcyjnych; 

poradnictwo socjalne; akademia aktywnego rodzica dla rodziców oczekujących dziecka i dzieci do  

lat 3; poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy lub 

zagrożonych przemocą; świetlica socjoterapeutyczna – 1 raz w tygodniu. Zadanie współfinansowane ze 

środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kwota dotacji 64 600 zł., udział środków własnych 

16 450 zł., w ramach wynagrodzenia pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Łączna wartość 

realizowanego zadania 81 050 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki projektu pn. ,,Szczęśliwa rodzina - 

wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2021 r. 

4) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. Poinformował, że w miesiącu lutym 2021 roku w ramach naboru Wniosków 

z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad złożono wniosek o dofinansowanie projektu  

pn.  „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian”. Projekt spełnił wymagane kryteria oceny i na podstawie 

rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego  Komitetu 

Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - 

A Republika Czeska – Polska. Projekt ten jest kierowany do mieszkańców pogranicza polsko - 

czeskiego zainteresowanych historią najnowszą, którzy dzięki zapoznaniu się z publikacją wydaną 

w ramach projektu poznają dzieje swojego regionu, historię przodków przymusowo wykorzenionych 

z ojczyzny. Dziedzictwo Kresów, przeszłość i teraźniejszość jest ważne zwłaszcza dla młodego 

pokolenia, dla którego opisane wydarzenia są już dość odległe. Publikacja wydana w ramach 

przedmiotowego projektu dedykowana będzie szerokiej czeskiej i polskiej publiczności, z akcentem na 

grupę historyków, archiwistów, muzealistów itp. Całkowita wartość projektu: 23.520,00 €, 

dofinansowanie z EFRR: 19.992,00 €, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.176,00 €, Wkład własny 

Powiatu Prudnickiego: 2.352,00 €. Zakładany termin realizacji projektu: do 31.05.2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A. 

5) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most Sportowej Współpracy" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A. Poinformował, że w miesiącu lutym 2021 roku w ramach naboru 

Wniosków z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu pn.  „Polsko - Czeski Most Sportowej Współpracy”. Projekt spełnił wymagane kryteria oceny 

i na podstawie rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego  

Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Terytorialnej 

INTERREG V - A Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest utrwalenie wspólnego dziedzictwa 
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sportowego pogranicza poprzez organizację Polsko - Czeskiej Gali Sportu, uhonorowanie wybitnych 

sportowców, działaczy, trenerów, przedstawicieli instytucji i społeczności z obu stron granicy, którzy 

przyczynili się do rozwoju sportu na pograniczu. Ukazanie wydarzeń, życiorysów wybitnych 

sportowców oraz popularyzacja sportu wśród młodego pokolenia. Projekt zakłada także wydanie 

dwujęzycznej publikacji. Całkowita wartość projektu: 23.485,00 €, dofinansowanie z EFRR:  

19.962,25 €, Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.174,25€, wkład własny Powiatu Prudnickiego:  

2.348,50 €. Zakładany termin realizacji projektu: do 31.05.2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most Sportowej Współpracy" w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A.  

6) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Śladami Mistrzów Pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. Poinformował, że w miesiącu lutym 2021 roku w ramach naboru Wniosków 

z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad złożono wniosek o dofinansowanie projektu  

pn.  „Śladami Mistrzów Pogranicza”. Projekt spełnił wymagane kryteria oceny i na podstawie 

rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego  Komitetu 

Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - 

A Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest przybliżenie historii kolarstwa wśród mieszkańców 

pogranicza. Ziemia Prudnicka oraz Krnovska posiadają bogatą historię uczestnictwa w rywalizacji 

sportowej w dyscyplinie kolarstwa. Wydana w ramach projektu publikacja wypełni lukę w literaturze 

sportowej pogranicza, usystematyzuje powszechnie dostępne informacje o sylwetkach kolarzy zarówno 

z Polski jak i Czech, którzy odnieśli krajowe i międzynarodowe sukcesy. Ponadto projekt umożliwi 

pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami, społecznościami sportowymi na pograniczu oraz 

mieszkańców pogranicza. Projekt zmierza do rozbudzenia poczucia patriotyzmu i tożsamości 

narodowej wśród mieszkańców po obu stronach granicy. Całkowita wartość projektu: 23.460,00 €, 

dofinansowanie z EFRR: 19.941,00 €, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.173,00 €, Wkład własny 

Powiatu Prudnickiego: 2.346,00 €. Zakładany termin realizacji projektu: do 31.05.2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu pn. ,,Śladami Mistrzów Pogranicza" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A. 
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7) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. ,,Transgraniczna współpraca Seniorów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. Poinformował, że w miesiącu lutym 2021 roku w ramach naboru Wniosków 

z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.  

„Transgraniczna współpraca Seniorów”. Projekt spełnił wymagane kryteria oceny i na podstawie 

rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - 

A Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest trwała współpraca placówek pomocy społecznej DPS 

Prudnik, CSS Jesennik oraz Służb Socjalnych miasta Sternberk, zajmujących się osobami starzejącymi 

się na pograniczu, wymiana doświadczeń kadry terapeutycznej, lepsze poznanie się pensjonariuszy 

z Polski i Czech oraz wprowadzenie nowych - innowacyjnych zajęć terapeutycznych. W ramach 

projektu planuję się utworzenie odpowiedniej bazy materialnej poprzez zakup wyposażenia do 

przeprowadzenia warsztatów garncarskich wraz z tworzeniem i wypalaniem ceramiki oraz zakup stołu 

multimedialnego do gier i zabaw na zawody dla pensjonariuszy, który będzie służył mieszkańcom oraz 

zaproszonym partnerom przez cały rok. Pozwoli to na wprowadzenie nowych form terapeutycznych 

prowadzące do poprawy warunków ich życia. Całkowita wartość projektu: 22.977,60 €, dofinansowanie 

z EFRR: 19.530,96 €, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.148,88 €, wkład własny Powiatu 

Prudnickiego: 2.297,76 €. Zakładany termin realizacji projektu: od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu pn. ,,Transgraniczna współpraca Seniorów” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A. 

Ad. 7 

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

o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na rok 2021 w związku z pozytywną oceną 

wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby  niepełnosprawnej przez 

PFRON w Opolu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu 

Prudnickiego na rok 2021 w związku z pozytywną oceną wniosku o przyznanie refundacji kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby  niepełnosprawnej przez PFRON w Opolu. 
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2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania zadania pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego" na wytypowanych drogach z uwagi na ich stan. 

Poinformowała, że wartość zadania wynosi 240 000 zł., brutto.  

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu stanu nawierzchni dróg powiatowych z Naczelnikiem Wydziału 

Inżynierii wytypował drogi wymagające najpilniejszej naprawy w poszczególnych gminach. Pozostałe 

remonty dróg powiatowych zostaną wykonane przy użyciu remontera typu ,,PATCHER” oraz siłami 

własnymi przez brygadę drogową Wydziału Inżynierii. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wykonanie zadania pn. ,,Remont cząstkowy 

nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego" na wytypowanych drogach z uwagi 

na ich stan. 

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

sprawozdania częściowego za miesiąc maj z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Prudnickiego w roku 2021" realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc 

Edukacja Nowatorstwo. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego w dniu 10.06.2021 r. Do sprawozdania dołączono komplet dokumentów 

potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc maj z wykonania 

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

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021" realizowanego przez 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosku Burmistrza Głogówka o rozszerzenie celu darowizny. Poinformowała, że w dniu 08-04-2021 

r. wpłynęło pismo Burmistrza Głogówka dotyczące przeznaczenia nieruchomości na cel publiczny, 

określenia celu publicznego i jego doprecyzowania. W dniu 05-06-2021 r. skierowano do Burmistrza 

Głogówka pismo w sprawie uzupełnienia wniosku o wskazanie źródeł finansowania Dziennego Domu 

Seniora oraz powiązania organizacyjnego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogówku. W dniu  

31-05-2021 r. wpłynęła odpowiedź Burmistrza Głogówka. Sprawa dot. możliwości rozszerzenia celu 

darowizny nieruchomości dokonanej przez Powiat Prudnicki na rzecz Gminy Głogówek. Cel darowizny 

określony w akcie notarialnym został przez obdarowanego zrealizowany. Dzienny Dom Seniora spełnia 

kryteria o których mówi ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej i jego działalność 
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finansowana ze środków finansowych Gminy Głogówek zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie 

warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób znajdujących się w trudnych sytuacjach 

życiowych oraz zapewniając usługi opiekuńcze. Wskazany przepis ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nie wskazuje w jakim czasie wykorzystanie nieruchomości zgodnie z celem 

darowizny ma nastąpić, a także jak długo obdarowany darowaną nieruchomość ma na taki cel 

wykorzystywać.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu 3 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się” zaakceptował treść odpowiedzi na 

pismo Burmistrza Głogówka w rozszerzenie celu darowizny (nieruchomość w Głogówku), uznał, że cel 

darowizny określony w akcie notarialnym został przez Gminę Głogówek zrealizowany; 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego ,,Orlik"  

w celu prowadzenia treningów piłkarskich niezrzeszonej grupie w okresie letnim br. Proponowany 

termin zajęcia boiska sportowego – poniedziałki w godz. 19:00 – 20:30.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego ,,Orlik" 

w celu prowadzenia treningów piłkarskich niezrzeszonej grupie i polecił stosowanie odpowiedniego 

obuwia przez trenujących. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie wniosku Komisji Historycznej Powiatu 

Prudnickiego o dofinansowanie kwotą 4 000,00 zł., druku dwujęzycznej publikacji pt. ,,Circulus 

Neostadiensis. Studia nad historią Powiatu Prudnickiego” – pierwszego tomu nowej serii książek na 

temat historii i kultury Powiatu Prudnickiego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie druku dwujęzycznej publikacji pt. ,,Circulus 

Neostadiensis. Studia nad historią Powiatu Prudnickiego" w związku z brakiem możliwości 

dofinansowania inicjatywy z budżetu powiatu, natomiast wyraził zgodę na zakup publikacji po jej 

wydaniu. 

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

poinformowała, że w odniesieniu do skargi na sprawowanie pieczy przez spokrewnioną rodzinę 

zastępczą dot. okresu 2019 – 2020 r., kwestie zostały wyjaśnione przez kontrole z ramienia Wojewody 

Opolskiego. Ponadto sprawa była analizowana przez kontrolera NIK. W aktach sprawy znajdują się 

protokoły pokontrolne. Aktualne zdarzenia opisane przez skarżącego dotyczące wydarzeń z maja  
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2021 r. zostały objęte procedurą ,,Niebieskiej karty”. Procedura ta została wszczęta niezwłocznie po 

pozyskaniu informacji i służy wyjaśnieniu podejrzenia stosowania przemocy wobec dzieci.  

W nawiązaniu do wydanej drugiej negatywnej oceny rodziny zastępczej zostało skierowane pismo do 

Sądu Rejonowego w Prudniku o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej 

i oczekujemy na odpowiedź. O skierowaniu pisma do Sądu zostało poinformowane PCPR  

w Krapkowicach, gdyż ostatnim miejscem zameldowania dzieci przed umieszczeniem w pieczy 

zastępczej był Powiat Krapkowicki. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Białej w sprawie 

odmowy współfinansowania przez Gminę zakupu ambulansu dla PCM S.A. Poinformowała, że gmina 

nie posiada wolnych środków na współfinansowanie w/w zakupu. Obecnie gmina realizuje szereg 

inwestycji a ciągły wzrost cen powoduje zwiększenie kosztów na ich realizację. Dodatkowo Gmina 

Biała zmuszona została do zapłaty opłaty legalizacyjnej za most położony w Białej na ul. Szynowice  

w kwocie 125 000 zł., zapłata nastąpiła w związku z decyzją wydaną przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź Zarządu Stadniny Koni na 

wezwanie o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego - dot. zaorania pasa drogi powiatowej 

relacji Dobroszewice - Olszynka na odcinku Dobroszewice – Józefów. Zarząd informuje, że odtworzono 

do stanu pierwotnego zaorany odcinek pasa drogowego w/w drogi, zgodnie z wymogami określonymi 

w wezwaniu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił wystąpić do konserwatora zabytków, w celu 

ustalenia, czy kapliczka, która została uszkodzona, została wyremontowana w sposób prawidłowy. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła oświadczenie o rozwiązaniu umowy 

przez Wykonawcę usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz mieszkańców Powiatu 

Prudnickiego w 2021 r. Poinformowała, że na podstawie art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego i § 10 ust. 1 

w/w umowy o obsługę prawną Wykonawca rozwiązuje w/w umowę z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia , którego bieg rozpoczyna się pierwszego dnia po dniu, w którym złożono oświadczenie 

o rozwiązaniu umowy. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 11 lipca 2021 r. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął oświadczenie o rozwiązaniu umowy.  

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Białej o wyrażenie zgody na realizację zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku szpitala w Białej", 

polegającego na dobudowaniu do szpitala położonego na działce nr 934 łącznia do budynku położonego 
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na działce nr 935/2. Poinformowała, że rozbudowa ma za cel poprawę warunków pobytu chorych  

w szpitalu poprzez zmniejszenie ich liczby w istniejących salach. Nadal w szpitalu istnieją sale 5-cio 

osobowe bez węzłów sanitarnych. Rozbudowa szpitala ma poprawić tą sytuację. Planowany budynek 

pomieści 16 łóżek kardiologicznych, gabinet zabiegowy, dyżurkę pielęgniarską i będzie łączył się 

z Tomografią Komputerową. Szpital posiada zakontraktowanych 51 łóżek, w tym 25 kardiologicznych 

i 26 wewnętrznych. Rozbudowując szpital w chwili obecnej Dyrektor nie zamierza występować do NFZ 

o zmianę kontraktu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na realizację inwestycji przez ZOZ w Białej  

pn. ,,Rozbudowa budynku szpitala w Białej" oraz na użyczenie terenu. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Prudnickiego 

Ośrodka Kultury w Prudniku o wsparcie finansowe Jazz Prudnik Festival, w formie pokrycia kosztów 

poligrafii materiałów promocyjnych. W ramach współpracy logotyp Starostwa Powiatowego zostanie 

zamieszczony na wszystkich materiałach promocyjnych festiwalu w części dedykowanej partnerom 

przedsięwzięcia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wsparcie finansowe Jazz Prudnik Festival 

realizowanego przez Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku w wysokości 2 000 zł., poprzez zakup 

materiałów promocyjnych. 

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

o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania pn.: ,,Zakup pojazdu do przewozu osób  

i materiałów z kiperem do użytkowania przez brygadę drogową". Poinformowała, że aktualnie  

w użytkowaniu pracowników drogowych Starostwa Powiatowego w Prudniku był samochód marki 

Mercedes-Benz Sprinter o nr rej. OPR 71VX, który w dniu 11.06.2021 r. uległ wypadkowi i został 

rozbity. Uszkodzenia samochodu są tak duże, że koszty naprawy przekroczą wartość pojazdu. Wydział 

Inżynierii wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 30 000 zł. brutto na realizację 

w/w zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

30 000 zł. brutto na ,,Zakup pojazdu do przewozu osób i materiałów z kiperem do użytkowania przez 

brygadę drogową". 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Wojewody Opolskiego dot. 

zmienionej listy nr 1 zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 
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Rozwoju Dróg. Poinformowała, że w związku z zatwierdzeniem Listy zmienionej nr 1 zadań gminnych 

i powiatowych dla Województwa Opolskiego możliwe będzie dofinansowanie projektu Powiatu 

Prudnickiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap 

II”, w kwocie dofinansowania 370 052,54 zł. W przypadku powstania oszczędności w ramach 

pozostałych projektów realizowanych w RFRD, będzie możliwość dofinansowania zadania w 50 % 

wartości projektu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

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

      

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


