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        Protokół 160/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 22 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku; 

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: 

1) projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego; 

3) 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) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku 

na II półrocze 2021 r.; 

5) informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie wskazania oczekiwanych parametrów drogi 

powiatowej Nr 1250 O relacji Prudnik – DK 40, w związku z planowaną budową obwodnicy Prudnika 

w ciągu DK 40; 

2) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku o likwidację środków trwałych będących 

w posiadaniu jednostki; 

3) Wniosek o wyrażenie zgody i podpisanie porozumienia w sprawie organizacji i realizacji kształcenia 

uczestników OHP; 

4) Wniosek o zabezpieczenie środków na realizację zadania – usługi tłumacza migowego; 

5) Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  

pn. ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 245 839 zł”; 

6) Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A  

w Prudniku za miesiąc luty i marzec 2021 r.; 

7) Wniosek firmy LOGIT GATE o przesunięcie terminu realizacji zadania w ramach projektu pn. 

,,ochrona różnorodności (…)” oraz o zmianę komputerów zaproponowanych w umowie; 

8) Wniosek firmy ,,BMS” o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w ramach projektu 

pn. ,,ochrona różnorodności (…)”; 

9) Wniosek Pana Joachima Kosza dot. budowy chodnika w miejscowości Łącznik przy sklepie Dino; 

10) Wystąpienie do Wojewody Opolskiego o udzielenie informacji o możliwości etapowania zaania pn. 

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O, relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II”; 
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11) Wystąpienie do Burmistrza Głogówka w sprawie deklaracji partycypacji w połowie wkładu 

własnego dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O, relacji Mochów – Racławice Śląskie 

– etap II”; 

12) Wystąpienie do Burmistrza Prudnika o udzielenie informacji w sprawie planów wykonania 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżowice. 

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 przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Poinformowała, że w uchwale Nr 12/46/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. 

w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w § 1 wyraz 

"Kierownika" zastępuje się wyrazem "Dyrektora". 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatrudnienia 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

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 
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1) 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 dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 1.274.265,34 zł. Zwiększono 

plan dochodów majątkowych: o kwotę 71.000 zł., w Rozdziale 75020 (dofinansowanie z PFRON na 

utworzenie stanowiska pracy). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 1.055.492 zł., 

w Rozdziale 60004 (wpływ dochodów z rozliczenia transportu zbiorowego); o kwotę 2.906 zł., 

w Rozdziale 70005 (dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej), o kwotę 

3.999 zł. w Rozdziale 71012 (wpływy z usług); o kwotę 43.561 zł., w Rozdziale 75020 (wpływy 

z tytułu kar i odszkodowań oraz z rożnych dochodów); o kwotę 10.000 zł., w Rozdziale 80120 (wpływy 

z rożnych dochodów- nagroda „Złota szkoła NBP”); o kwotę 74.542,34 zł. w Rozdziale 

85195 (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- Grant POWER NFZ); w Rozdziale 

85333 - zwiększono o kwotę 12.765 zł. (środki z Funduszu Pracy na obsługę Covid-19 w PUP oraz 

wpływy z różnych opłat-cudzoziemcy). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę 250.000 zł.:  zakup busa osobowego- 25.000 zł., zakup busa 

(wywrotka) - 35.000 zł., przebudowa drogi powiatowej  nr 1613O relacji Prudnik-Śmicz na odcinku od 

ronda w Prudniku przy ul. Nyskiej  wraz z m. Czyżowice do granicy gm. Prudnik - dokumentacja 

projektowa - 190.000 zł. (RFIL); w Rozdziale 75020 o kwotę 200.000 zł.: dofinansowanie z PFRON na 

utworzenie stanowiska pracy- zakup zamiatarki- 100.000 zł., wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 

w budynku SP-etap I-3p. budynku-100.000 zł.; w Rozdziale 90095 o kwotę 1.000 zł. ("Marszałkowska 

inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"- Gm.Prudnik). Zwiększono plan wydatków 

bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: w Rozdziale 60004 o kwotę 

1.140.700 zł., na wydatki bieżące (publiczny transport zbiorowy); w Rozdziale 80117 o kwotę 506 zł., 

(dotacja na odbycie praktyki); w Rozdziale 80120 o kwotę 10.000 zł., na wydatki bieżące  

w LO nr 1 („Złota szkoła NBP"); w Rozdziale 85195 o kwotę 74.542,34 zł. (dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19- Gran POWER NFZ); w Rozdziale 85218 o kwotę 13.561 zł., na wydatki 

bieżące (Aktywny Samorząd-PFRON); w Rozdziale 85311 o kwotę 42.200 zł., na wydatki bieżące 

(wkład własny do WTZ); w Rozdziale 85333 o kwotę 12.765 zł. (zwiększenie dla PUP na wydatki 

bieżące oraz na obsługę Covid-19); w Rozdziale 92195 o kwotę 32.802 zł. (wydatki projektu ze 

środków UE- „Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy"); w Rozdziale 92605 o kwotę 16.400 zł., 

(dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej). Po stronie planu wydatków bieżących 

dokonano  zmniejszenia: (przesunięcie na wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach oraz 

przesuniecie zadań do realizacji w 2022 r.):  w Rozdziale 63095 o kwotę 3.000 zł.; w Rozdziale 

75095 o kwotę 10.000 zł.; w Rozdziale 75495 (przesuniecie zadania do realizacji w 2022 r.) o kwotę 

ogółem 98.620 zł.; w Rozdziale 75702 o kwotę 174.391 zł.; w Rozdziale 85195 o kwotę 400 zł.; 

w Rozdziale 85395 o kwotę 3.000 zł.; w Rozdziale 85510 o kwotę 40.000 zł.; w Rozdziale 90095 

o kwotę 1.000 zł. ("Marszałkowska inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022"- Gm. Prudnik). 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w wykazie 

przedsięwzięć w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane 

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP 

wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach bieżących zadanie w poz.1.1.1.7 „Bezpieczne 

pogranicze 2” przeniesiono do realizacji do roku 2022 na kwotę ogółem 98.620 zł., w tym na 2022 r. na 

kwotę 98.620 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.8 „Polsko-Czeski Most 

Sportowej Współpracy” do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 103.333 zł., w tym na 

2021 r. na kwotę 32.802 zł., na 2022 r. na kwotę 70.531 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono 

zadanie w poz.1.1.1.9 „Śladami mistrzów pogranicza” do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę 

ogółem 103.223 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 103.223 zł.; w wydatkach bieżących wprowadzono 

zadanie w poz.1.1.1.10 „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian” do realizacji w latach 2021-2022 na 

kwotę ogółem 103.488 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 103.488 zł. Zaktualizowano plan dochodów  

i wydatków bieżących i majątkowych w 2021 r. na dzień podjęcia uchwały z uwzględnieniem zmian. 

Zwiększono przychody budżetu w 2021 r. o kwotę ogółem 190.000 zł., w tym: przychody jednostek 

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 190.000 zł.  

W 2021 r . rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach 

publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt 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. Poinformowała, że wprowadza się zmiany w projekcie uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku  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. W związku z niewykorzystaniem 

środków w kwocie 16400,00 zł., (ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w kwocie 400,00 zł., 
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turystyka i krajoznawstwo w kwocie 3000,00 zł., działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 4000,00 zł., działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

w kwocie 6000,00 zł., działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 3000,00 zł.)  podczas 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert, niniejsza zmiana podyktowana jest zmniejszeniem środków na 

poszczególnych ww. zadaniach objętych programem i zwiększeniem środków na zadaniu  

dot. wspieraniu i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 16400,00 zł. Powyższa zmiana jest 

podyktowana zapotrzebowaniem środków na tym zadaniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt 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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2020 r. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2020 roku i skierował pod obrady Rady 

Powiatu. 

5) Pani Grażyna Klimko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przedstawiła informację 

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Poinformowała, że w  2020 r. liczba mieszkańców wynosiła 

54 765 osób, z czego 60,6 % stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach dostrzegalny 

był stopniowy spadek liczby ludności w tej grupie. W ostatnich latach na terenie powiatu następował 

wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych. W 2020 r. sytuacja stała się jednak bardzo dynamiczna ze 

względu na wystąpienie pandemii. W okresie ostatniego roku widoczny był wzrost stopy bezrobocia na 

terenie powiatu. Na koniec grudnia 2019 r. wynosiła ona 8,9 %, a w 2020 r. 9,9 %. W maju 2021 r. stopa 

bezrobocia spadła w powiecie o 0,9 % i wynosiła 9,0 %. Na koniec maja 2021 r. w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Prudniku zarejestrowanych było 1520 osób bezrobotnych, z czego 54 % stanowiły 

kobiety. Osoby bezrobotne do 30 roku życia stanowią 24,1 % ogółu bezrobotnych. Osoby długotrwale 

bezrobotne stanowią 56,8 % ogółu bezrobotnych. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności stanowią 

ponad 7 % ogółu bezrobotnych. Na koniec maja 2021 r. udzielono finansowego wsparcia dla 314 osób 

bezrobotnych, w ramach dwóch projektów unijnych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także algorytmu 

Funduszu Pracy. W wyniku podjętych działań powstało 27 nowych podmiotów gospodarczych oraz 

utworzono 120 miejsc pracy. Zatrudnienie podjęło 628 osób bezrobotnych. W okresie sprawozdawczym 

908 osób zarejestrowało się w urzędzie a 1064 osoby zostały wyrejestrowane z ewidencji osób 
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bezrobotnych , w tym 628 osób z tyt. podjęcia pracy, 132 osoby z powodu niepotwierdzenia gotowości 

do pracy. W ramach pośrednictwa pracy do końca maja 2021 r. PUP pozyskał 354 oferty pracy na  

875 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zorganizował 9 giełd pracy, w których 

uczestniczyło 151 osób bezrobotnych. Doradcy zawodowi przeprowadzili 132 porady indywidualne  

z osobami bezrobotnymi. Przez 9 miesięcy 2020 r. oraz do 30 czerwca 2021 r. urząd realizuje dodatkowe 

zadania związane z wypłatą środków przeznaczonych dla pracodawców, przedsiębiorstw 

zatrudniających w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19. Zgodnie z zapisami tzw. ,,Tarczy 

antykryzysowej” urzędy pracy zostały odpowiedzialne za obsługę kolejnych rodzajów wsparcia.  

Od kwietnia 2020 roku do chwili obecnej tut. urząd wypłacił już 20 028 263,92 zł. Pierwsze półrocze 

2021 r. minęło pod znakiem pandemii, obostrzeń w zakresie kontaktu i ogólnych ograniczeń dla osób 

funkcjonujących na rynku pracy. Pomimo tego w bieżącym roku złożone zostaną dwa wnioski  

o dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. 

Szacunkowa wartość projektów to ok. 1,8 mln. zł. Oferowane formy wsparcia dla beneficjentów do  

30 roku życia to: staże, szkolenia, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, środki na uruchomienie 

działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. 

Projekty będą realizowane w 2022 r. i 2023 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu informację Powiatowego 

Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej. 

Ad. 7 

1) Pan Przemysław Kowalski, Naczelnik Wydziału Inżynierii przedstawił wniosek w sprawie wskazania 

oczekiwanych parametrów drogi powiatowej. Poinformował, że dnia 31.05.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęło pismo Zarządu Spółki MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. w sprawie 

wskazania oczekiwanych parametrów drogi powiatowej Nr 1250 O w okolicy miejscowości Jasiona,  

w związku z planowaną budową obwodnicy Prudnika w ciągu DK 40. Wydział Inżynierii przeprowadził 

wizję lokalną w obrębie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej i dokonano jego pomiarów. Droga 

powiatowa Nr 1250 O jest to droga klasy Z (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 

wynosi ok. 6,50 m, a szerokość ciągu pieszo-rowerowego to ok.3,00 m. Droga będzie docelowo 

przecinała się prostopadle z projektowaną obwodnicą, zatem skrzyżowanie należy zaprojektować 

zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich usytuowanie, 

ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dobrej widoczności w obrębie przejścia dla pieszych  

i przejazdu dla rowerów, w postaci montażu np. pulsującego znaku D-6b oraz dodatkowego oświetlenia 

obszaru. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu polecił rozważenie budowy ronda lub mostu – wiaduktu nad drogą powiatową w okolicy 

miejscowości Jasiona w związku z planowaną budową obwodnicy Prudniku w ciągu DK 40. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Prudniku o likwidację środków trwałych będących w posiadaniu jednostki.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu 

Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że proponuje się wyrazić zgodę  

i deklaracje wsparcia dla kontynuacji kształcenia teoretycznego uczestników OHP w Branżowej Szkole 

I Stopnia Nr 1 w CKZiU w Prudniku i podpisanie w tym celu porozumienia z Opolską Wojewódzką 

Komendą OHP, która zapewni: kierowanie uczestników OHP do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1  

w Prudniku w CKZiU; wsparcie prawidłowego realizowania przygotowania zawodowego uczestników 

OHP; nadzór opiekuńczy i wychowawczy nad młodzieżą OHP realizującą kształcenie w placówce. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na organizację i realizację kształcenia uczestników OHP 

i polecił przygotowanie odpowiedniego porozumienia. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zabezpieczenie środków na 

realizację zadania – usługi tłumacza migowego. Poinformowała, że na podstawie art. 6 ust. 3 lit. c  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami minimalne wymagania służące 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują zapewnienie na stronie 

internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku 

zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz 

informacji w tekście łatwym do czytania. W związku z powyższym przygotowano niezbędne informacje 

w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej we własnym zakresie, z wyłączeniem nagrania 

treści w polskim języku migowym. Obowiązek ten należy wykonać jako odrębne zadanie zlecone do 

realizacji wykonawcy. W związku z aktualnie zawartą umową na świadczenie usługi tłumacza 

migowego z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim, proponuje się zlecić w/w wykonawcy 

dodatkowe zadanie do realizacji: nagranie wideo – informacja w polskim języku migowym o Powiecie 

Prudnickim i zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Prudniku. Nagranie obejmowało będzie 

wizerunek tłumacza, u dołu ekranu tłumaczona informacja (białe litery na czarnym tle) oraz logo 

Powiatu Prudnickiego w prawym górnym rogu. Czas nagrania – ok. 10 min. Uzgodniony koszt za 

realizację zadania  - 250 zł. brutto. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zlecenie Polskiemu Związkowi Głuchych Oddział 

Opolski wykonanie usługi tłumacza migowego na zadanie: nagranie wideo – informacja w polskim 

języku migowym o Powiecie Prudnickim i zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Prudniku  

i polecił zabezpieczyć środki na ten cel w wysokości 250 zł. 

5) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że należy dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie  

6 245 839 zł.”. Poinformowała, że wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego na cenę 170 450,78 zł., uzyskując w kryterium cena 100,00 pkt, łączna 

ilość punktów 100,00. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania  

i warunki określone w SIWZ z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. ,,Udzielenie kredytu 

długoterminowego w kwocie 6 245 839 zł.” złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

6) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. poinformował, że początek 

roku jest trudny, strata narasta, oddział covidowy przysparza dużych kosztów, dodatkowo 

niesprzyjająca w tym roku aura pogodowa spowodowała, że dopiero 7 czerwca wyłączono ogrzewanie. 

Strata średniomiesięczna wynosi 550 tyś. zł.  Poinformował również, że ogłoszony został przetarg na 

tlenownie i prace zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem. 

Następnie przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej Prudnickiego Centrum 

Medycznego S.A w Prudniku według stanu na dzień 28 luty 2021 r. W związku z przedłużeniem terminu 

rozliczenia rocznego do dnia 30 czerwca 2021 r. za rok 2020, dane podane w informacji są danymi 

roboczymi. Spółka nie ma jeszcze sporządzonego badania bilansu za rok 2020, jak również księgi za 

rok 2020 nie zostały jeszcze ostatecznie zamknięte. Najważniejsze pozycje w rachunku zysków i strat, 

mających wpływ na ogólny wynik finansowy za luty 2021 r.: zakup usług diagnostyki laboratoryjnej 

102 227,00 zł.; podwykonawstwo medyczne – lekarze 316 696,83 zł.; podwykonawstwo medyczne – 

pielęgniarki 148 212,21 zł.; podwykonawstwo medyczne – lekarze dyżurni 313 700,00 zł. 

Wynagrodzenia (wraz z dodatkiem covidowym): wynagrodzenia zasadnicze 972 292,59 zł.; dodatek za 

pracę w nocy i święta 93 176,62 zł.; wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 38 514,20 zł.; 

umowy zlecenie 112 044,20 zł. W/w koszty są spowodowane wypłacaniem dodatku tzw. Covidowego 

stanowiącego 100 % wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek w oparciu o Polecenie Ministra Zdrowia  

z dnia 1 listopada 2020 r.Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-02.2021 r.: 

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 5 830 311,26 zł.; koszty działalności operacyjnej: 

6 826 660,89 zł.; wynik na sprzedaży: -996 349,63 zł.; wynik na działalności operacyjnej:  
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-900 298,36 zł.; wynik netto: -900 308,35 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do przychodów ogółem 

wynosi 59,08 %, wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy  

nr  08R/20360/03/08/PSZ/2020: choroby wewnętrzne – wykonanie 80 %, wynik -150 503,88 zł.; 

chirurgia ogólna – wykonanie 64 %, wynik -290 529,24 zł.; wykonanie razem 71,2967 %, wynik  

-447 033,12 zł. W miesiącu lutym liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 314. Średnie 

wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 60,18 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów 

wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu lutym wyniosła 269. 

Starosta Prudnicki- zapytał, czy jest pomysł na zagospodarowanie budynku po byłej stacji nasiennictwa? 

Pan Witold Rygorowicz – poinformował, że do końca tygodnia przekaże informacje na ten temat, mają 

pomysł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił informację  

o sytuacji ekonomiczno-finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku według stanu 

na dzień 31 marca 2021 r. Kluczowe wyniki finansowe PCM S.A.: przychody ze sprzedaży i zrównane 

z nimi: 8 771 337,81 zł.; koszty działalności operacyjnej: 10 344 623,43 zł.; wynik na sprzedaży: -

1 573 285,62 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -1 391 501,80 zł.; wynik netto:  

-1 391 523,52 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do przychodów ogółem wynosi: 59,21 %. Wynik 

finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy nr  08R/20360/03/08/PSZ/2020: choroby 

wewnętrzne – wykonanie 77 %, wynik -265 877,38 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 68 %, wynik -

376 922,11 zł.; wykonanie razem 72,6539 %, wynik -651 799,49 zł. W miesiącu marcu liczba leczonych 

pacjentów na oddziałach wyniosła 339. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 58,02 %. 

Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu marcu 

wyniosła 401. Stan zatrudnienia na dzień 31.03.2021 r.: umowy o pracę wg etatu: 225,75; umowy 

zlecenia wg ilości: 51; umowy kontraktowe wg ilości: 57; outsoursing pracowników wg etatu: 1,41. 

Stan zatrudnienia lekarzy na dzień 31.03.2021 r. ogółem: oddział chirurgiczny – 3 lekarzy; oddział 

chorób wewnętrznych – 7; oddział pediatryczny – 4; oddział ginekologiczny – 3; blok operacyjny – 7; 

ratownictwo medyczne – 7; pracownia diagnostyki obrazowej – 2; pracownia endoskopii – 1;  

ZOL Głogówek – 3; poradnie AOS – 11. W sumie zatrudnionych jest  48 lekarzy.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek firmy LOGIT GATE  

o przesunięcie terminu realizacji zadania w ramach projektu pn. ,,ochrona różnorodności (…)” do dnia 

19 lipca 2021 r. oraz o zmianę komputerów zaproponowanych w umowie. Wykonawca informuje, że 

liczni pracownicy, odpowiedzialni za relizację projektu przebywali na zwolnieniach lekarskich, a także 

izolacjach i autokwaantannach w związku z objawami chorobowymi bądź po kontakcie z nosicielami 
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wirusa SARS-CoV-2, w okresie od 08.04.2021 r. do 28.04.2021 r., w tym na izolacjach szpitalnych. 

Sytuacja ta zmusiłapacowników firmy do zachowania dystansu, uniemożliwiając tym samym 

wykonywanie przez pracowników obowiązków w terenie, poza miejscem zamieszkania. Przełożyło się 

to na ograniczone możliwości realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. Ponadto 

Wykonawca wnioskuje o zmianę komputerów zaproponowanych w umowie ZP.273.11.2020 w związku 

z wycofaniem z produkcji przez producenta. Wykonawca zaproponował komputery o lepszych 

parametrach. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania w ramach projektu 

pn. ,,ochrona różnorodności (…)”. Ponadto przychylił się do proponowanej zmiany komputerów pod 

warunkiem uzupełnienia wniosku o pismo producenta, potwierdzające zaistniałą sytuację. Zwrócił 

uwagę, że zaproponowany sprzęt musi być zgodny z wymogami przetargu. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek firmy ,,BMS” o wydłużenie 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia w ramach projektu pn. ,,ochrona różnorodności (…)” na 

,,Dostawa przyrządów edukacyjnych – wewnętrznych” do dnia 16.07.2021 r. Poinformowała, że 

Wykonawca, w trosce o wykonanie zamówienia ze szczególną dbałością, która jest niezbędna przy 

realizacji przedmiotów o takiej specyfikacji, niedostępnych w ogólnym obiegu rynkowym, zleca 

wykonanie produktu na specjalne zamówienie, przez wykwalifikowanego rzemieślnika, którego praca 

wymaga znacznych nakładów czasu. Dodatkowo sytuację pogarsza panująca na świecie sytuacja 

pandemiczna, która utrudnia dostęp do zagranicznych materiałów, niezbędnych do wykonania 

zamówienia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

w ramach projektu pn. ,,ochrona różnorodności (…)” na ,,Dostawa przyrządów edukacyjnych – 

wewnętrznych” do dnia 16.07.2021 r. 

9) Pan Joachim Kosz wystąpił z wnioskiem o budowę chodnika w Łączniku przy sklepie Dino, 

mieszkańcy poruszają się ulicą, co stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak  

i prowadzących pojazdy. Szacowany koszt inwestycji wynosi 60 000 zł. 

Starosta Prudnicki przypomniał, że wszystkie inwestycje na terenie gmin wykonywane są przy udziale  

finansowym stanowiącym 50 %. Zaproponował, aby wystąpić do Burmistrza Białej o deklarację 

partycypacji w wykonaniu chodnika. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił wystąpić 

do Burmistrza Białej o deklarację partycypacji w wykonaniu chodnika.. 
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10) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki poprosił o wystąpienie do Wojewody Opolskiego  

z zapytaniem, czy istnieje możliwość etapowania inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1209 O, relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II” w Ramach Rządowego Funduszu Dróg,  

w związku z otrzymaniem niepełnej kwoty dofinansowania. Mając na uwadze zaistniałą sytuację 

niemożliwe jest przystąpienie do pzeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy 

oraz pełnej realizacji zadania. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i poleił wystąpić do 

Wojewody Opolskiego z zapytaniem, czy istnieje możliwość etapowania inwestycji pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1209 O, relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II”. 

11) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki poprosił o wystąpienie do Burmistrza Głogówka  

w sprawie deklaracji partycypacji w połowie wkładu własnego dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1209 O, relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II”.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i poleił wystąpić do 

Burmistrza Głogówka w sprawie deklaracji partycypacji w połowie wkładu własnego dla zadania pn. 

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O, relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II”.  

12) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki poinformował, że w związku z przystąpieniem do 

prac dokumentacyjnych dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – 

Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m”, należy wystąpić do 

Burmistrza Prudnika o udzielenie informacji w sprawie planów wykonania kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Czyżowice. Informacje są niezbędne dla prawdłowego przebiegu procesu 

inwestycyjnego. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i poleił wystąpić do 

Burmistrza Prudnika o udzielenie informacji w sprawie planów wykonania kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Czyżowice. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 
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