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        Protokół 164/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 15 lipca 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) Wicestarosta – Janusz Siano, 

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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Baborów – Dzielów); 

4) wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Baborów – Bernacice); 
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5) wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Branice – Wysoka); 

6) wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Wojnowice – Sułków). 

6. Sprawy różne: 

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

w Prudniku wg stanu na dzień 30 kwietnia oraz 31 maja 2021 r.; 

2) Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Prudniku o nie przychyleniu się do złożonego przez Zarząd 

Powiatu zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa; 

3) Ogłoszenie listy sportowców, którym przyznano okresowe stypendia Powiatu Prudnickiego za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz listy osób nagrodzonych; 

4) Wniosek Wydziału Geodezji (…) w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na zakup metalowych 

regałów przesuwnych; 

5) Wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego 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 – za miesiąc czerwiec br.; 

6) Informacja o rozliczeniu dotacji otrzymanej na prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych; 

7) Wniosek w sprawie kontynuacji umów użyczenia części nieruchomości będących we władaniu 

Gminy Prudnik oraz Stadniny Koni Prudnik Sp. z o.o.; 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zmianę stanowiska Zarządu Powiatu w Prudniku  

w sprawie budowy przejścia dla pieszych przy siedzibie Spółki Filplast z o.o. w Głogówku, w pasie 

drogi powiatowej Nr 1210 O relacji Głogówek – Żużela; 

9) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii dot. wniosku Radnego Rady Miejskiej w Prudniku  

o utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic: Nyskiej, Piastowskiej, Kwiatowej i Placu Wolności  

w Prudniku; 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska w sprawie przemianowania jednego 

z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Skowrońskiego w Prudniku na 

indywidualne miejsce parkingowe; 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie przystąpienia do ogólnopolskiego 

programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022; 
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12) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza 

Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik; 

13) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza 

Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy  

ul. Dąbrowskiego w Prudniku; 

14) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza 

Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik; 

15) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej w sprawie zakupu sprzętu 

komputerowego dla Wydziału; 

16) Wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o wyrażenie 

zgody na dokonanie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych placówki; 

17) Wezwanie Sądu Rejonowego w Prudniku do stawiennictwa na przesłuchanie w charakterze strony 

w sprawie o rozgraniczenie; 

18) Przedstawienie prośby o wydanie zgody na przeprowadzenie badania i diagnozy funkcjonalnej oraz 

opinii w Poradni Pedagogicznej w Prudniku dziecka z Korfantowa; 

19) Ponowne przedstawienie wniosku Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie sprzedaży działki 

będącej częścią drogi powiatowej nr 1611 O, obręb Mieszkowice. 

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) 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. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. 

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

finansowego budżetu na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

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

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Baborów – Dzielów). Poinformowała, że 

Zarząd Powiatu Głubczyckiego pismem z dnia 10.06.2021 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii  

w sprawie pozbawienia drogi powiatowej DP nr 1277 O relacji Baborów – Dzielów na terenie gminy 

Baborów kategorii drogi powiatowej. Powyższa droga nie spełnia definicji drogi powiatowej zawartej 

w art. 6a 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 gmin między sobą. Wydział Inżynierii 

proponuje wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie pozbawienia w/w drogi kategorii drogi powiatowej 

i zaliczenie jej 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 (Baborów – Dzielów). 

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

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Baborów – Bernacice). Poinformowała, że 

Zarząd Powiatu Głubczyckiego pismem z dnia 10.06.2021 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii  

w sprawie pozbawienia drogi powiatowej DP nr 1262 w/w relacji na odcinku ul. Rynek w miejscowości 

Baborów dz. Nr 1451/5 kategorii drogi powiatowej. Droga na odcinku ul. Rynek decyzją z dnia 

27.04.1956 r. została objęta ochroną konserwatorską i powinna stanowić integralną całość z pozostałą 

częścią rynku będącego własnością Gminy Baborów. Wydział Inżynierii proponuje wyrażenie 

pozytywnej opinii w sprawie pozbawienia w/w drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej 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 (Baborów – Bernacice). 

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

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Branice – Wysoka). Poinformowała, że Zarząd 

Powiatu Głubczyckiego pismem z dnia 10.06.2021 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 
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pozbawienia drogi powiatowej DP nr 1284 O w/w relacji. Powyższa droga nie spełnia definicji drogi 

powiatowej zawartej w art. 6a 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 gmin między sobą. 

Wydział Inżynierii proponuje wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie pozbawienia w/w drogi kategorii 

drogi powiatowej i zaliczenie jej 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 (Branice – Wysoka). 

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

w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Wojnowice – Sułków). Poinformowała, że 

Zarząd Powiatu Głubczyckiego pismem z dnia 10.06.2021 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii  

w sprawie pozbawienia drogi powiatowej DP nr 1240 O w/w relacji, odcinek Boguchwałów – Sułków 

na terenie gminy Baborów. Powyższa droga nie spełnia definicji drogi powiatowej zawartej w art. 6a 

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 gmin między sobą. Wydział Inżynierii proponuje 

wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie pozbawienia w/w drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie 

jej 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 (Wojnowice – Sułków).  

Ad. 6 

1) 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 30 kwietnia 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. Z rachunku zysków i strat za miesiąc kwiecień br. wynika strata  

2 133 422,76 zł., co spowodowane jest tym, iż do 4 maja w szpitalu funkcjonował oddział covidowy, 

na którym hospitalizowani byli pacjenci zakażeni wirusem Covid-19. Równolegle funkcjonowały inne 

oddziały, które ze względu na bliskość oddziału covidowego nie były w pełni obłożone. Pacjenci 

obawiali się hospitalizacji w warunkach pandemii i bliskości oddziału covidowego. Zgodnie  

z obowiązującymi zasadami wynagrodzenia kadry medycznej pracującej przy obsłusze pacjentów 

zakażonych wirusem Covid-19, wypłacano do dnia 4 maja br., tzw, dodatki covidowe które NFZ 

refunduje w następnym miesiącu. W miesiącu kwietniu była to kwota 352 266,77 zł., która została ujęta 
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w kosztach miesiąca, a przychód z tego tytułu będzie ujęty w księgach rachunkowych w miesiącu maju 

br. W związku z tym, że od 4 maja br. oddział covidowy został zawieszony, obniży się koszt miesięczny 

wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Aby zminimalizować stratę, szpital podjął działania mające 

na celu zwiększenie dochodów i zmniejszenie istniejącej straty. Planuje się poszerzyć ofertę leczniczą 

o usługi lekarzy urologów, zarówno dla pacjentów leczonych w ramach umowy z NFZ jak i pacjentów 

komercyjnych. Powinno to przynieść dodatkowy dochód dla szpitala już od sierpnia 2021 r. 

Wprowadzono wykonywanie szybkich testów na obecność wirusa Covid-19 przede wszystkim dla 

pacjentów komercyjnych, co już w miesiącu maju przyniosło szpitalowi dodatkowy dochód. Klientów 

na ten rodzaj usług jest coraz więcej. Urealniono ceny usług rehabilitacyjnych, rentgena oraz tomografa 

do cen rynkowych od 1 czerwca 2021 r. W związku z renowacją i zakupem nowych urządzeń mamy 

bardzo dużo pacjentów spoza terenu gminy Prudnik (Głubczyce, Nysa). Po zawieszeniu działalności 

oddziału covidowego zaobserwowano coraz większy napływ pacjentów, co spowodowało wzrost 

wykonań na poszczególnych oddziałach i na koniec I kwartału wyniosło ok 75% całego kontraktu na 

rok 2021. Przewidują, że do końca roku będą mieć nadwykonania na poszczególnych oddziałach, co 

pociągnie za sobą dodatkowe przychody z NFZ. W dalszym ciągu szpital ponosi koszty przejęcia 

poradni ginekologicznej, które powinny się zakończyć najpóźniej w październiku 2021 r. Koszty te są 

spowodowane długim okresem wypowiedzenia umowy najmu pomieszczeń od Zakładu Usług 

Komunalnych. Interweniowano w tej sprawie, lecz ZUK odmówił skrócenia okresu wypowiedzenia. 

Szpital realizuje dwa duże projekty unijne o wartości 2 453 883,85 zł., w ramach których zakupił 

dodatkowe wyposażenie oraz pokryje część kosztów przystosowania szpitala do wymogów NFZ, jako 

szpitala powiatowego. Zostaną one ujęte w przychodach szpitala w następnych miesiącach br. Kończą 

remont oddziału chirurgicznego. Przystosowano pomieszczenie na jeszcze jedną salę operacyjną, co 

zwiększy możliwość leczenia operacyjnego pacjentów. Część kosztów tego przedsięwzięcia jest 

refundowana z projektu unijnego. Szpital otrzymał darowiznę z Agencji Rezerw Materiałowych  

w postaci leków, środków ochrony osobistej i drobnego sprzętu medycznego, który jest ujmowany na 

bieżąco w przychodach w momencie jego zużycia. Spowoduje to zmniejszenie kosztów zakupu  

w/w materiałów w następnych miesiącach. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 

01-04.2021 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 11 752 012,82 zł.; koszty działalności 

operacyjnej: 14 182 689,54 zł.; wynik na sprzedaży: -2 430 676,72 zł.; wynik na działalności 

operacyjnej: -2 133 421,07 zł.; wynik netto: -2 133 442,76 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do 

przychodów ogółem wyniósł 59,49 %. Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy 

nr  08R/20360/03/08/PSZ/2021: choroby wewnętrzne – wykonanie 89 %, wynik -156 055,93 zł.; 

choroby wewnętrzne (hospitalizacja osób do ukończenia 18 lat) – wykonanie 0 %, wynik -12 000,00 

zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 96 %, wynik -48 073,07 zł.; wykonanie razem 91,8465 %, wynik -

216 129,00 zł. W miesiącu kwietniu liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 320. Średnie 

wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 66,25 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów 

wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu kwietniu wyniosła 457. 
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Następnie 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 maja 2021 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres  

01-05.2021 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 15 910 905,28 zł.; koszty działalności 

operacyjnej: 18 148 643,58 zł.; wynik na sprzedaży: -2 237 738,30 zł.; wynik na działalności 

operacyjnej: -1 774 674,59 zł.; wynik netto: -1 774 929,03 zł. Udział wynagrodzeń ogółem do 

przychodów ogółem wyniósł 55,64 %. Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy 

nr  08R/20360/03/08/PSZ/2021: choroby wewnętrzne – wykonanie 93 %, wynik -121 695,13 zł.; 

choroby wewnętrzne (hospitalizacja osób do ukończenia 18 lat) – wykonanie 49 %, wynik  

-7 644,12 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 101 %, wynik 21 895,81 zł.; wykonanie razem 96,8239 %, 

wynik -107 443,44 zł. W miesiącu maju liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 358. 

Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 57,19 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów 

wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu maju wyniosła 371. Stan zatrudnienia na dzień 

31.05.2021 r.: umowy o pracę wg etatu: 225,75; umowy zlecenia wg ilości: 57; umowy kontraktowe wg 

ilości: 58; outsoursing pracowników wg etatu: 1,44. Stan zatrudnienia lekarzy na dzień 31.05.2021 r. 

ogółem: oddział chirurgiczny – 3 lekarzy; oddział chorób wewnętrznych – 8; 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 49 lekarzy.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.  

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie Prokuratury Rejonowej  

w Prudniku o nie przychyleniu się do złożonego przez Zarząd Powiatu zażalenia na postanowienie  

o umorzeniu śledztwa. Poinformowała, że Prokurator Rejonowy w Prudniku po zapoznaniu się z aktami 

postępowania w sprawie sprowadzenia w dniu 27 listopada 2020 r. niebezpieczeństwa dla życia  

i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenie się choroby 

zakaźnej, prowadzonej przeciwko Radnemu, podejrzanemu o przestępstwo określone w art. 165 § 1  

pkt 1 kk, nie przychylił się do złożonego zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia  

25 czerwca 2021 r. i zażalenie wraz z aktami sprawy skierował do Sądu Okręgowego w Opolu – Wydział 

Karny. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

3) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawił listę sportowców, którym przyznano 

okresowe stypendia Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz 

listę osób nagrodzonych na podstawie uchwały Nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia  

19 października 2018 r. z późn. zm., w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we 
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współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej: 

Aleksandrze Bartoszewskiej w wysokości 1800,00 zł., za zdobycie złotego medalu w kat. kumite 

indywidualne juniorek na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców  

w karate olimpijskim, złotego medalu w kat. Kata indywidualnego juniorek na Mistrzostwach Polski 

Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim; Karolinie Zelasko  w 

wysokości 1800,00 zł., za zdobycie złotego medalu w kat. Kata indywidualnego U-21 na Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim, złotego medalu w kat. 

Kata drużynowego seniorek na Mistrzostwach Polski Seniorów w karate olimpijskim, brązowego 

medalu w kat. Kumite indywidualne U-21 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów 

Młodzieżowców w karate olimpijskim, brązowego medalu kat. Kata drużynowe U-21 na Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych i Młodzieżowców w karate olimpijskim, brązowego medalu w kat. Kata 

indywidualnego seniorek na Mistrzostwach Polski Seniorów w karate olimpijskim; Magdalenie 

Kruczek  w wysokości 1800,00 zł., za zdobycie złotego medalu w kat. Kata drużynowego seniorek na 

Mistrzostwach Polski Seniorów w karate olimpijskim, srebrnego medalu w kat. Kumite indywidualnego 

seniorek na Mistrzostwach Polski Seniorów w karate olimpijskim, brązowego medalu w kat. Kumite 

indywidualne U-21 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate 

olimpijskim, brązowego medalu w kat. Kata drużynowe U-21 na Mistrzostwach Polski Juniorów 

Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim; Julii Niżyńskiej w wysokości  

1800,00 zł., za zdobycie złotego medalu w kat. Kata drużynowego seniorek na Mistrzostwach Polski 

Seniorów w karate olimpijskim, brązowego medalu w kat. Kata indywidualne U-21 na Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim, brązowego medalu  

w kat. Kata drużynowe U-21 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów  

i Młodzieżowców w karate olimpijskim; Julii Apanowicz 400,00 zł., za zdobycie brązowego medalu 

drużynowego w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w łucznictwie; Filipowi Baurowiczowi  

w wysokości 1200,00 zł., za zdobycie srebrnego medalu indywidualnego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w łucznictwie; Dominice Koszańskiej w wysokości 400,00 zł., za zdobycie brązowego 

medalu drużynowo podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w łucznictwie; Paulinie Pintak  

w wysokości 1200,00 zł., za zdobycie srebrnego medalu indywidualniego podczas Mistrzostw Polski 

Juniorów w łucznictwie; Karolinie Pączek w wysokości 400,00 zł., za zdobycie brązowego medalu 

drużynowego w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w łucznictwie; Olimpii Kowszyn w wysokości 

600,00 zł., za zdobycie brązowego medalu indywidualnego podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

w łucznictwie, brązowego medalu drużynowego w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w łucznictwie, brązowego medalu indywidualnego podczas Halowych Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w łucznictwie; Milenie Barakońskiej w wysokości 1200,00 zł., trenerowi prowadzącemu 

zawodnika Filipa Baurowicza, zdobywcy srebrnego medalu indywidualnie w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży w łucznictwie; Tomaszowi Grzywaczowi w wysokości 600,00 zł., za zdobycie 

złotego medalu w biegach przełajowych Mondo Grand Prix Opolszczyzny Igrzyska Dzieci – Chłopcy; 
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Weronice Szopie w wysokości 600,00 zł., za zdobycie złotego medalu w biegach przełajowych Mondo 

Grand Prix Opolszczyzny Igrzyska Dzieci – Dziewczęta; Miłoszowi Sadło w wysokości 600,00 zł., za 

zdobycie brązowego medalu w Internetowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo w kat. Układy 

formalne junior młodszy / junior. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował listę sportowców, którym przyznano okresowe stypendia 

Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz listę osób 

nagrodzonych. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji (…)  

w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na zakup metalowych regałów przesuwnych. 

Poinformowała, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup regałów 

metalowych – przesuwnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 

szacunkowa jest mniejsza niż 130000 zł., netto, wpłynęła jedna oferta z propozycją łącznej ceny brutto 

na poziomie 63 203,55 zł. Aktualnie, zabezpieczona w budżecie na realizację w/w zadania kwota 

wynosi 60 000,00 zł. Wydział zwraca się z prośbą o zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup 

metalowych regałów przesuwnych do kwoty 63 204,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup 

metalowych regałów przesuwnych dla Wydziału Geodezji (…) do kwoty 63 204,00 zł. 

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

sprawozdania częściowego 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 – 

za miesiąc czerwiec br. Poinformowała, że w/w Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe  

z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 13.07.2021 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 z wykonania zadania 

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

edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021” za miesiąc czerwiec br. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła rozliczenie dotacji na prowadzenie  

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy przeprowadzony w terminie: 19.04.2021r. – 
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16.05.2021r., dla CKZIU w Prudniku w zawodzie Kierowca-mechanik I. W turnusie uczestniczyło 

dwóch uczniów. Kwota rozliczonej dotacji wynosi 1 012 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował rozliczenie dotacji na prowadzenie i finansowanie 

kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie kontynuacji umów 

użyczenia części nieruchomości będących w władaniu Gminy Prudnik oraz Stadniny Koni Prudnik  

Sp. z o.o. w związku z umieszczonymi na części działek tablicami  informacyjno – komunikacyjnymi 

w ramach zrealizowanego projektu „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej 

Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana”, współfinansowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”. Umowy użyczenia 

części nieruchomości będących we władaniu Gminy Prudnik oraz Stadniny Koni Prudnik Sp. z o.o. 

zawarte w dniu 19 grudnia 2014 r. celem postawienia na częściach działek tablic informacyjno– 

komunikacyjnych w ramach w/w projektu obowiązywały do dnia 31 sierpnia 2020 r. Dla celów 

informacyjno– komunikacyjnych, turystycznych oraz promocji europejskiego szlaku  Via Montana 

proponuje się kontynuację w/w umów użyczenia na okres kolejnych 5 lat – tj. do dnia 31 lipca 2026 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na kontynuację umów użyczenia części nieruchomości 

będących w władaniu Gminy Prudnik oraz Stadniny Koni Prudnik Sp. z o.o. w związku  

z umieszczonymi na części działek tablicami  informacyjno – komunikacyjnymi w ramach 

zrealizowanego projektu „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny 

jako element europejskiego szlaku Via Montana” na kolejnych 5 lat – tj. do dnia 31 lipca 2026 r. 

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

w sprawie zmiany stanowiska w sprawie budowy przejścia dla pieszych przy siedzibie Spółki Filplast  

Sp. z o.o. w Głogówku, w pasie drogi powiatowej Nr 1210 O relacji Głogówek – Żużela. 

Poinformowała, że dnia 07.05.2021 do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło pismo firmy  

Filplast Sp. z o.o, która wystosowała prośbę o utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości  

ul. 3 Maja 33 w Głogówku. Wniosek został skierowany na posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 

19.05.2021r., na którym wyrażono zgodę na realizację przedsięwzięcia przez Wydział Inżynierii.  

W związku z brakiem środków, Wydział zwraca się z prośbą o zmianę stanowiska Zarządu  

w przedmiotowej sprawie, w zakresie finansowania przedsięwzięcia. Proponuję się wyrazić zgodę na 

budowę przejścia w w/w miejscu staraniem własnym i kosztem wnioskodawcy. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału Inżynierii i w związku z brakiem środków, 

wyraził zgodę na finansowanie budowy przejścia dla pieszych przy siedzibie Spółki Filplast z o.o.  

w Głogówku przy staraniu własnym i kosztem wnioskodawcy. 

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

w sprawie wniosku Radnego Rady Miejskiej w Prudniku, Pana Stanisława Mięczakowskiego,  

o utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic: Nyskiej, Piastowskiej, Kwiatowej i Placu Wolności  

w Prudniku. Poinformowała, że Radny argumentuje swój wniosek częstymi niebezpiecznymi sytuacjami 

jakie mają miejsce na skrzyżowaniu oraz problemami w interpretacji istniejącego oznakowania 

pionowego przez niektórych kierowców, szczególnie przyjezdnych. Przedmiotowe skrzyżowanie łączy 

ze sobą drogę powiatową (ul. Nyską) i drogi gminne (ul. Piastowska, ul. Kwiatowa i Plac Wolności).  

W kierunku ul. Nyskiej stanowi oś wylotową w stronę północnej obwodnicy miasta . Natężenie ruchu 

określa się jako średnie, do wysokiego w godzinach szczytu. Skrzyżowanie posiada niekorzystną 

geometrię, z uwagi na znaczne nachylenie w kierunku północnym. Średnica skrzyżowania, mierząc 

odległości od przeciwległych krawężników wynosi ok. 15,00 m. W obrębie skrzyżowania nie ma 

ograniczeń tonażowych pojazdów mogących się po nim poruszać. Celem ustalenia możliwości ruchu 

okrężnego w przedmiotowym miejscu WI, przy wsparciu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Prudniku dokonał prób wykonania pełnego okrążenia największego gabarytowo 

pojazdu dopuszczonego do ruchu w tym miejscu – samochodu ciężarowego typu „TIR” wraz z naczepą, 

wjeżdżającego na skrzyżowanie ze wszystkich możliwych kierunków: od ul. Nyskiej, od  

ul. Piastowskiej, od strony PL Wolności i od ul. Piastowskiej od strony Centrum miasta. W każdej  

z trzech prób „TIR” zdołał wykonać pełne okrążenie, lecz przejeżdżał bardzo blisko krawędzi chodnika. 

Warto podkreślić, że sam pojazd poruszał się ruchem okrężnym, jednak jego naczepa pozostawała  

w centralnym punkcie skrzyżowania, poruszając się analogicznie do ruchu wskazówki zegara. Wszystkie 

próby zostały zarejestrowane na nagraniach wideo. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, 

utworzenie ronda w wnioskowanym miejscu może okazać się trudne do zrealizowania przez niekorzystną 

geometrię ul. Nyskiej, stosunkowo małe wymiary skrzyżowania, a także dopuszczone do ruchu po nim 

typy pojazdów. Aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy taka inwestycja może zostać 

zrealizowana proponuje się zlecić wykonanie koncepcji projektowej dla budowy ronda, ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązujących warunków technicznych oraz wskazaniem ewentualnych od nich 

odstępstw.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu polecił ustalić spotkanie z Burmistrzem Prudnika oraz  Komendantem Policji, w celu 

wyboru optymalnego rozwiązania. 
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10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii  

w sprawie przemianowania jednego z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy  

ul. Skowrońskiego w Prudniku na indywidualne miejsce parkingowe. Poinformowała, że dnia  

23.06.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek osoby prywatnej w sprawie 

przemianowania jednego z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy bloku nr 25 na  

ul. Skowrońskiego w Prudniku, na indywidualne miejsce parkingowe (dokładną lokalizację wskazano na 

załączniku graficznym). Wnioskodawca swą prośbę argumentuje tym, że zarówno on, jak i mieszkający  

z nim syn posiada grupę inwalidzką. Dodatkowo syn porusza się na wózku, a pobliskie miejsca parkingowe 

często są zajęte. W przypadku akceptacji wniosku przez Zarząd Powiatu, z tytułu zajęcia pasa drogowego 

na prawach wyłączności do kasy powiatu wpłynie rocznie ok. 1300zł. (0,20 zł dziennie za 1m2, przyjmując 

wymiary typowego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych: 3,60m x 5,00m). Konieczne będzie 

także uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego – tablica z nr rejestracyjnym pojazdu oraz 

wymalowanie numeru rej. na kopercie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przemianowania jednego z miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych przy ul. Skowrońskiego w Prudniku na indywidualne miejsce parkingowe. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty  

i Zdrowia w sprawie przystąpienia do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 

2021/2022. Poinformowała, że w dniu 03.07.2021r. wpłynęło pismo w imieniu Studenckiego Koła 

Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie 

Onkologicznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN 

ONKOMA), którym zapraszają do współpracy przy realizacji największego w Polsce Ogólnopolskiego 

programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022. Zgodnie z art. 4 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym – Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przystąpienia do ogólnopolskiego programu profilaktyki 

czerniaka w edycji 2021/2022. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Administracji 

Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku 

uchwały nr XLII/699/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik. Poinformowała, że 

Burmistrz Prudnika na podstawie art. 17 pkt 2 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

przestrzennym zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską ww. uchwały na piśmie instytucje i organy 
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właściwe do uzgodnienia i opiniowania planów. Zmiana planu nie obejmuje nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Prudnickiego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie 

Prudnik, przyjął informację do wiadomości i postanowił nie składać wniosków do planu. 

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

Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku 

uchwały nr XLII/698/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Dąbrowskiego  

w Prudniku. Poinformowała, że Burmistrz Prudnika na podstawie art. 17 pkt 2 oraz art. 17a ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską ww. uchwały na 

piśmie instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planów. Zmiana planu nie obejmuje 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy 

ul. Dąbrowskiego w Prudniku, przyjął informację do wiadomości i postanowił nie składać wniosków do 

planu. 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Administracji 

Budowlanej w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku 

uchwały nr XLII/697/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Poinformowała, że Burmistrz Prudnika na 

podstawie art. 17 pkt 2 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym 

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską ww. uchwały na piśmie instytucje i organy właściwe do 

uzgodnienia i opiniowania planów. Zmiana planu obejmuje nieruchomości stanowiące własność Powiatu 

Prudnickiego tj. ul. Parkowa 10 – dz. Nr 587/219, 1006/218 k. m. 9 oraz ul. Kościuszki 55 – dz. Nr 2580/41 

k.m.2. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, przyjął informację 

do wiadomości i postanowił nie składać wniosków do planu. 
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15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Administracji 

Budowlanej w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Administracji 

Budowlanej. Poinformowała, że zgodnie z założeniami wynikającymi ze zmiany przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 

czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego od dnia 1 lipca 2021 r. organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej zobligowany jest 

do przyjmowania i przechowywania wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę oraz zgłoszeń robót 

budowlanych wraz z projektami budowlanymi w formie elektronicznej. Na dzień dzisiejszy wydział 

dysponuje czterema zestawami komputerowymi z czego dwa nie spełniają wymogów określonych przez 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Po dokonaniu wstępnego rozeznania cenowego ustalono 

szacunkowy koszt sprzętu w wysokości 49 000,00 zł. (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 

urządzenie wielofunkcyjne A3 – kserokopiarka, urządzenie do przechowywania zasobów wraz z dyskami). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu 

komputerowego dla Wydziału Administracji Budowlanej. 

16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych placówki. Poinformowała, że sprzęt elektroniczny ze względu na rok produkcji i zużycie 

techniczne nie spełnia norm w procesie kształcenia Centrum. Elementy sprzętu zostaną przekazane jako 

pomoce edukacyjne do zajęć praktycznych w pracowni montażu o kierunku nauczania technik informatyk. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych placówki.  

17) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wezwanie Sądu Rejonowego w Prudniku do 

stawiennictwa na przesłuchanie w charakterze strony w sprawie o rozgraniczenie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie badania i diagnozy funkcjonalnej oraz opinii w Poradni Pedagogicznej w Prudniku 

dziecka z Korfantowa. Poinformowała, że rodzic dziecka uzasadnia swoją prośbę tym, że badania, które 

zostały przeprowadzone w Poradni w Nysie, były przeprowadzone nierzetelnie i w nieprzyjaznej dla 

dziecka atmosferze, przez co dziecko się zablokowało i nie chciało wykonywać dalszych zadań. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną prośbę. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” nie wyraził zgody na przebadanie dziecka z Korfantowa w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku, ponieważ prośby z innych powiatów są nagminne, co wpływa 

na obsługę i oczekiwanie mieszkańców naszego powiatu. 

19) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Inżynierii ponownie wystąpił 

z wnioskiem, który był rozpatrywany na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2021 r., w sprawie sprzedaży 

działki będącej częścią drogi powiatowej nr 1611 O, obręb Mieszkowice. Poinformowała,  

że wnioskodawca wyraził zgodę na przedstawione warunki tj. wydzielenie oraz zmianę klasoużytku –

uzgodniony koszt 3 000,00 zł.; wycenę rzeczoznawcy – 1 000,00 zł.; cenę 1 m2 w wysokości 20 zł., oraz 

minimalny areał zakupu 400 m2. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną prośbę. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił podział działki i wykonanie operatu 

szacunkowego. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Emilia Cimochowska-Paluszek    Radosław Roszkowski………………………..     

     

       Janusz Siano ………………………………….                                               

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


