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        Protokół 165/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 21 lipca 2021 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. 

Ad. 1 i 2 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta -  Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości; 

2) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Akcelerator dostępności 

JST Makroregionu Południowo – Zachodniego”. 
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7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie informacji o naborze do szkół średnich; 

2) Wystąpienie pisma Wojewody Opolskiego dot. możliwości etapowania zadania pn. ,,Przebudowa 

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

3) Pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku z prośbą o przedłużenie 

zwiększenia etatu Głównej Księgowej; 

4) Przedstawienie skargi na rodzinę zastępczą; 

5) Przedstawienie skargi na rodzinę zastępczą; 

6) Przedstawienie skargi na rodzinę zastępczą; 

7) Przedstawienie skargi na rodzinę zastępczą; 

8) Przedstawienie skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  

w związku dot. braku wsparcia w związku z problemami wychowawczymi i zaburzeniami zdrowia 

psychicznego dziecka; 

9) Przedstawienie skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku na 

niedopełnienie obowiązków służbowych; 

10) Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Prudnickiego za II kwartał 2021 r.; 

11) Przedstawienie protokołu likwidacyjno – kasacyjnego składników rzeczowych i wyrażenie zgody 

na likwidację majątku Starostwa Powiatowego w Prudniku; 

12) Wytypowanie zadań do Programu ,,Polski Ład”; 

13) Rozważenie możliwości zmiany lokalizacji planowanej placówki opiekuńczo – wychowawczej  

w Prudniku; 

14) Wyrażenie zgody na zmianę w dostawie projektowej dla zadania pn. ,,Ochrona różnorodności 

biologicznej (…) – umowa ZP.271.11.2020. 

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 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. 

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 złożenia 

notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Poinformowała, że w celu prawidłowej realizacji 

§ 10 Umowy o refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zawartej  

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, 

który reprezentuje Pełnomocnik Zarządu PFRON – Oddział Opole a Powiatem Prudnickim, Zarząd 

Powiatu w Prudniku na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego poddaje się 

egzekucji na rzecz PFRON Oddział Opole do wysokości kwoty 71 000,00 zł., co do obowiązku zwrotu 

części lub całości refundacji pobranej przez Powiat Prudnicki i nieprawidłowo wykorzystanej, wraz  

z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu 

refundacji, od dnia stwierdzenia przez PFRON – Oddział Opole naruszenia przez Powiat Prudnicki 

procedur i zapisów umowy, a Powiat Prudnicki nie dokona zwrotu odpowiedniej części lub całości 

refundacji z odsetkami i kosztami czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo 

wykorzystanej refundacji, w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu do zapłaty przez PFRON – 

Oddział Opole. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie złożenia notarialnego oświadczenia  

o poddaniu się egzekucji 

Ad. 6 

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

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości. Poinformowała,  

że Powiat Prudnicki realizuje projekt ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”  
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w ramach RPO WO 2014-2020, w ramach którego jednym z zadań jest zakup nieruchomości, która ma 

zostać przeznaczona na rozwój pieczy zastępczej. W/w zadanie Powiat Prudnicki ma obowiązek 

realizować na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Przedstawiona oferta zakupu jest zgodna z przedstawionymi wymogami w propozycji 

zakupu jaką ogłosił Zarząd Powiatu w Prudniku. Ponadto zgodnie z wyceną rzeczoznawcy 

majątkowego zaproponowana przez sprzedających cena zakupu jest niższa niż wartość nieruchomości. 

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 nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości. 

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

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Akcelerator dostępności  

JST Makroregionu Południowo – Zachodniego”. Poinformowała, że projekt polega na wsparciu 

jednostek samorządu terytorialnego w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zaplanowanych 

w projekcie zadań: przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowanych rozwiązań 

ułatwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu 

procedur związanych z obsługą klienta; szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności; przeprowadzanie analiz 

i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod 

kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędu we wdrażaniu wypracowanych wniosków 

i rekomendacji. Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Dodatkową korzyścią udziału w projekcie pn. „Akcelerator dostępności JST„ jest możliwość 

otrzymania dodatkowych punktów premiujących w kolejnym projekcie realizowanym przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Dostępny samorząd - granty”, gdzie 

jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać granty w wysokości do 100 000 zł. oraz do 

wysokości 250 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie architektoniczne, informacyjno - 

komunikacyjne, cyfrowe, instalację urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących i inne. 

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 projektu pn. ,,Akcelerator 

dostępności JST Makroregionu Południowo – Zachodniego”. 

Ad. 7 
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1) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wyniki naboru do szkół 

ponadpodstawowych Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że łącznie do klas pierwszych przyjętych 

zostanie 364 uczniów, powstanie 13 oddziałów w poszczególnych szkołach: w LO Nr 1 – 3 oddziały; 

ZS w Głogówku – 2 oddziały, Technikum i BSIS; w CKZiU – 4 oddziały, dwa oddziały w Technikum 

Nr 1 i dwa oddziały BSIS; ZSR – dwa oddziały w II LO i dwa oddziały w Technikum Nr 2. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Wojewody Opolskiego  

dot. możliwości etapowania zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O, relacji Mochów – 

Racławice Śląskie – etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poinformowała,  

że w/w zadanie zostało szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie i zakwalifikowane jako 

zadanie ,,jednoroczne”. Wprowadzenie etapowania zadania wiąże się ze zmianą zakresu rzeczowego, 

który podlegał ocenie przez Komisję oceny wniosków. Taka zmiana wymaga aktualizacji wniosku  

o dofinansowanie i tym samym ponownej oceny przez Komisję. Ponowna ocena może skutkować 

zmianą na Liście zadań zatwierdzonych do realizacji. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić z pismem do Wojewody Opolskiego z rezygnacją z możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów 

– Racławice Śląskie – etap II” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania o wartości 50 % całości 

zamierzenia inwestycyjnego oraz z uwagi na krótki czas przeprowadzenia procedury przetargowej  

i wyłonienie wykonawcy oraz pełnej realizacji zadania 

3) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła pismo Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku z prośbą o przedłużenie zwiększenia etatu o 1/8 na 

stanowisku Głównej Księgowej do dnia 30.09.2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie zwiększenia etatu o 1/8 księgowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku do dnia 30.09.2021 r. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 6 lipca 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga skierowana na rodzinę zastępczą. Skarga tej samej treści 

została przekazana również w dniu 13 lipca 2021 r. przez Wojewodę Opolskiego do Zarządu Powiatu 

w Prudniku celem rozpatrzenia jej wg. właściwości. W treści skargi przywołano zarzuty dotyczące 

przygotowania małoletnich na kolonię. Zastrzeżenia Skarżącej budzi sposób przygotowania dzieci do 

wyjazdu tj. zbyt mało środków czystości, ubrań, brak walizek, telefonu komórkowego. Dodatkowo 

zakwestionowano brak starań rodziny zastępczej w zakresie wpajania dzieciom dyscypliny sprzątania 

po sobie, ścielenia łóżka, utrzymywania porządku, higieny osobistej. Zdaniem Skarżącej zadania 

rodziny zastępczej ograniczają się do zapewnienia dzieciom dachu nad głową i zapewniania potrzeb 
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podstawowych oraz nie rozwijaniu u nich umiejętności potrzebnych dzieciom w przyszłości. 

Konsekwencją zgłoszonych zarzutów jest wniosek Skarżącej o umieszczenie dzieci w zawodowej 

rodzinie zastępczej. W toku rozpatrywania skargi zwrócono się do Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej o ustosunkowanie się do zgłoszonych przez Skarżącą zastrzeżeń. Odnosząc się do zarzutów 

dotyczących przygotowania dzieci do uczestnictwa w kolonii, informuje się, iż koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej współpracujący z rodziną przeprowadził z dziećmi oraz rodzicami zastępczymi 

rozmowę na temat przygotowań do wyjazdu. Zgodnie z harmonogramem ustalonym postanowieniem 

Sądu w okresie od 1 lipca do 31 lipca to ojciec miał przebywać z dziećmi. Oznacza to, iż wyjazd w dniu 

3 lipca 2021 r. przypadał w okresie sprawowania przez niego opieki nad dziećmi. Dlatego też wyjazd 

odbywał się z domu ojca. Ustalono, iż dzieci zostaną odwiezione na miejsce zbiórki przez ojca oraz 

opiekuna zastępczego. Zwrócono uwagę, iż ze względu na to, iż dzieci przebywały u ojca bezpośrednio 

przed wyjazdem miał on możliwość zweryfikować sposób przygotowania dzieci do kolonii i zwrócić 

uwagę opiekunom zastępczym na potrzebę uzupełnienia potrzebnych rzeczy. Współpraca przy 

organizacji wyjazdu oceniona została pozytywnie, ojciec zapewnił też, że nie ma potrzeby zakupu 

walizek, ponieważ dzieci mogą skorzystać z tych, które on posiada. Ojciec nie poinformował opiekunów 

zastępczych o swoich zastrzeżeniach, które zgłosił dopiero 5 lipca 2021 r. do PCPR. W kwestii 

sprawowania opieki nad dziećmi zaznacza się, iż zarzuty formułowane przez Skarżącą były już 

przedmiotem wcześniejszych skarg, na skutek których podjęto dodatkowe działania. Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej na bieżąco informuje Sąd Okręgowy o zgłaszanych zarzutach  

i zastrzeżeniach w wykonywaniu obowiązków rodziny zastępczej, dodatkowo ze względu na brak 

reakcji Sądu podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości sprawowanej pieczy i trwa 

systematyczna współpraca z rodziną zastępczą. Dla dobra dzieci w opiekę włączono też pracę 

specjalistów. W zakresie wniosku o umieszczenie dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, dzieci 

zostały umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Opolu. 

Zarząd Powiatu w Prudniku nie posiada kompetencji do zmiany rozstrzygnięcia ww. Sądu.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 9 lipca 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga na sprawowanie opieki przez rodzinę zastępczą. 

Przedmiotem skargi jest niewłaściwe zachowanie dzieci w trakcie wizyt u ojca. Skarżąca zarzuciła 

nadpobudliwość ruchową, agresję w stosunku do córki partnerki ojca małoletnich. Zdaniem Skarżącej 

rodzina zastępcza zaniedbuje dzieci zdrowotnie, edukacyjnie i wychowawczo. Konsekwencją 

przytoczonych zarzutów jest ponowny wniosek o umieszczenie dzieci w zawodowej rodzinie 

zastępczej. W toku rozpatrywania skargi zwrócono się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

o ustosunkowanie się do zgłoszonych przez Skarżącą zastrzeżeń. Odnosząc się do zarzutów dotyczących 

niewłaściwego zachowania dzieci należy zauważyć, iż zachowania te mogą mieć wielorakie podłoże  

i nie sposób jednoznacznie stwierdzić, iż to rodzice zastępczy ponoszą za nie winę. Organizator 
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rodzinnej pieczy zastępczej poinformował, iż jest w posiadaniu opinii szkolnych i przedszkolnych 

dzieci, opinii z OPS w Lubrzy, opinii psychologiczno- pedagogicznych z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Prudniku. Na podstawie ww. opinii ustalona została praca rodziny zastępczej  

z dziećmi. Rozwój dziecka jest niekończącym się procesem i jego tempo jest indywidualne dla każdego 

dziecka. Na uwagę zasługuje fakt, iż w okresie, który jest przedmiotem skargi zgodnie  

z postanowieniem Sądu opiekę nad dziećmi powinien sprawować ojciec biologiczny, który w tym czasie 

zobowiązany był nie tylko do zapewnienia opieki ale też wyrabiania prawidłowych nawyków  

i eliminowania nieprawidłowych zachowań. To na nim w tym czasie spoczywał obowiązek zapewnienia 

wszystkim nieletnim bezpiecznych warunków do spędzania czasu. Opiekunowie zastępczy we 

współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej podejmują pracę by objąć dzieci 

kompleksowym wsparciem. Działania te mogą być długotrwałe i nie przynosić od razu widocznych 

rezultatów. W dniu 14 lipca 2021 r. ojciec biologiczny przekazał dzieci pod opiekę opiekunów 

zastępczych rezygnując z opieki nad synami w okresie wakacyjnym, nie realizując postanowienia Sądu 

w zakresie opieki w okresie wakacyjnym, o czym powiadomiono Sąd Okręgowy w Opolu. W kwestii 

sprawowania opieki nad dziećmi zaznacza się, iż zarzuty formułowane przez Skarżącą były już 

przedmiotem wcześniejszych skarg, na skutek których podjęto dodatkowe działania. Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej na bieżąco informuje Sąd Okręgowy o zgłaszanych zarzutach  

i zastrzeżeniach w wykonywaniu obowiązków rodziny zastępczej, dodatkowo ze względu na brak 

reakcji Sądu podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości sprawowanej pieczy i trwa 

systematyczna współpraca z rodziną zastępczą. Dla dobra dzieci w opiekę włączono też pracę 

specjalistów i opracowano program naprawczy dotyczący opieki i wychowania dzieci. W zakresie 

wniosku o umieszczenie dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, ponownie informuję się, iż dzieci 

zostały umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Opolu. 

Zarząd Powiatu w Prudniku nie posiada kompetencji do zmiany rozstrzygnięcia ww. Sądu.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 13 lipca 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga na sprawowanie opieki przez rodzinę zastępczą. 

Przedmiotem skargi są zarzuty dotyczące braku zapewnienia właściwej opieki tj.  brak wpajania 

dzieciom właściwych nawyków higienicznych i bytowych, niewłaściwe zachowanie dzieci  

w trakcie wizyt u ojca, manipulacje psychiczne stosowane przez opiekuna zastępczego  

i zamieszkanie matki biologicznej wraz z rodziną zastępczą. Zarzuty podnoszone w skardze stanowią 

de facto powtórzenie okoliczności, które były już przedmiotem skarg rozpatrzonych przez Zarząd 

Powiatu w Prudniku. O działaniach podjętych w celu poprawy sytuacji dzieci, Skarżąca była 

informowana w zawiadomieniach o rozpatrzeniu skarg. Czas, który upłynął od momentu wdrożenia  

ww. procedur jest zbyt krótki, aby móc stwierdzić, że odnoszą one wymierne rezultaty. W treści skargi 

nie przytoczono informacji, które stanowią nowe okoliczności na temat sprawowania opieki przez 
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rodzinę zastępczą. Biorąc powyższe pod uwagę podtrzymuje się wcześniejsze stanowisko i uznaje,  

iż złożona skarga jest bezzasadna.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 14 lipca 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga na sprawowanie opieki przez rodzinę zastępczą. W treści 

skargi Skarżąca przywołała następujące zarzuty: umieszczenie dzieci u rodziny zastępczej 

spokrewnionej pomimo nieprzychylnej opinii OZSS w Opolu; znęcanie się psychiczne oraz fizyczne 

nad małoletnimi przez opiekuna zastępczego; zaniedbanie emocjonalne dzieci; zapewnienie dzieciom 

nieodpowiedniej diety; zaniedbanie zdrowotne (dot. dostępności do specjalistów: okulista, alergolog); 

brak nauki dyscypliny; nieodpowiednie zachowanie dzieci w trakcie wizyt u ojca. Znaczna treść skargi 

poświęcona została na wybiórcze przytoczenie zapisów opinii Opolskiego Zespołu Specjalistów 

Sądowych, wykonanej na zlecenie Sądu. Treść opinii jest znana zarówno Zarządowi Powiatu  

w Prudniku, jak i Organizatorowi Pieczy Zastępczej. Ocena osób sprawujących opiekę nad małoletnimi 

była też znana Sądowi przed wydaniem wyroku orzekającego o umieszczeniu małoletnich u rodziny 

zastępczej spokrewnionej. Uwagi zgłaszane przez Skarżącą przekazywane są przez Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz Sądu Okręgowego w Opolu. 

Dotychczas żaden z sądów nie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie opisywanych przez Skarżącą kwestii. 

W ślad za zawiadomieniami o rozpatrzeniu poprzednich skarg przypomina się, że tylko Sąd ma 

możliwość zmiany wydanego orzeczenia w przedmiocie umieszczenia dzieci w rodzinie. Właściwości 

tej nie posiada Zarząd Powiatu w Prudniku. Wszystkie zarzuty przywołane w rozpatrywanej skardze 

były już przytaczane przez Skarżącą w poprzednich skargach, wobec tego odstępuje się od 

ustosunkowania się do nich podtrzymując stanowisko wyrażone w zawiadomieniach o rozpatrzeniu 

poprzednich. Zgodnie z treścią pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 kpa dalsze skargi, powielające 

zarzuty bez wskazywania nowych okoliczności, będą rozpatrywane bez zawiadamiania skarżącego.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 5 lipca 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku dot. braku wsparcia w związku z problemami wychowawczymi i zaburzeniami zdrowia 

psychicznego dziecka. Zgodnie z właściwością skarga podlega rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował skargę na posiedzenie Rady Powiatu  

w Prudniku, w celu skierowania jej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 19 lipca 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
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w Prudniku na niedopełnienie obowiązków służbowych. Zgodnie z właściwością skarga podlega 

rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował skargę na posiedzenie Rady Powiatu  

w Prudniku, w celu skierowania jej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

10) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Prudnickiego za II kwartał 2021 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki nie udzielał poręczeń  

i gwarancji, nie występują zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął. Dane 

dotyczące wykonania budżetu jst w tym: dochody 39 155 113,21 zł., w tym: dochody majątkowe 

4 690 981,44 zł.; wydatki 32 525 947,23 zł, w tym wydatki majątkowe 2 460 115,84 zł.; nadwyżka 

6 629 165,98 zł.; przychody 6 996 865,52 zł.; rozchody 1 915 447,44 zł.; ogółem 11 710 584,06 zł. 

Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 

środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu: środki otrzymane – Plan 3 473 434,43 zł.; wykonanie 1 134 456,29 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół likwidacyjno – kasacyjny 

składników rzeczowych występujących w Starostwie Powiatowym w Prudniku na skutek zużycia, 

uszkodzenia, zniszczenia. Poinformowała, że Komisja stwierdziła, iż wyszczególnione w protokole 

przedmioty w zgłoszeniu o stwierdzonych uszkodzeniach lub wadliwym funkcjonowaniu składników 

majątkowych, stały się zbędne oraz niezdatne do użytku, wskutek czego postanowiono je wykreślić ze 

stanu inwentarza. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację majątku Starostwa Powiatowego  

w Prudniku zgodnie z protokołem likwidacyjno-kasacyjnym. 

12) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawił informację o wytypowanych wnioskach 

do Programu ,,Polski Ład”. Modernizacja zdegradowanych dróg powiatowych – remont następujących 

odcinków dróg na terenie każdej z gmin Powiatu Prudnickiego zgodnie z propozycjami Burmistrzów,  

o długości łącznej 97,7 km. Modernizacja będzie polegać na wykonaniu podbudowy, nawierzchni, 

chodników, ścieżek rowów, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kanalizacji deszczowej. 

Łączna wartość ww. inwestycji to 181 mln 730 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 172 643 500 zł. 

(95%) i 9 086 500 zł wkład własny. Modernizacja dróg kluczowych pod względem dostępności  

i rozwoju dróg relacji: Nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie; Nr 1275 O relacji Dobroszewice 

– Olszynka; Nr 1279 O relacji Olszynka – Słoków; Nr 1613 O relacji Prudnik – Śmicz; Nr 1617 O relacji 

Łąka Prudnicka – Starowice; Nr 1232 O relacji Chrzelice – Łącznik; Nr 1270 O relacji Chrzelice – Jeleni 

Dwór; Nr 1274 O relacji Łącznik – Radostynia; Nr 1272 O relacji Krobusz – DP 1268. Długość łączna 
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ww. dróg to 16,52 km. Modernizacja będzie polegać na wykonaniu podbudowy, nawierzchni, 

chodników, ścieżek rowów i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączna wartość  

ww. inwestycji to 30 mln zł w tym dofinansowanie w wysokości 28 500 000 zł. (95%) i 1 500 000 zł. 

wkład własny. Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, inwestycja obejmie: 

osuszanie budynku, modernizację ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, instalację rekuperatorów, budowę instalacji fotowoltaicznej wraz  

z modernizacją oświetlenia, remont pomieszczeń i sanitariatów, nadbudowę części mieszkalnej. 

Wartość inwestycji to  5 000 000 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 4 250 000 zł. (85 %). 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował przedstawione wnioski do Programu ,,Polski Ład”. 

13) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zaproponował, aby rozważyć możliwość zmiany 

lokalizacji planowanej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Propozycją jest, aby PCPR i Poradnię, 

może nie w całym zakresie, przenieść do obiektu przy ul. Parkowej, a placówkę stworzyć w obiekcie 

PCPR w Prudniku. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił przeprowadzić wizję na 

obiektach z projektantem w zakresie dostosowania obiektów, w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę firmy LOGIT GATE realizującej 

umowę na wyposażenie do centrum bioróżnorodności w ramach projektu pn. ,,Ochrona różnorodności 

biologicznej (…), w zakresie zmiany modelu projektora w celu prawidłowej realizacji zamówienia,  

w związku z wystąpieniem uzasadnionych przyczyn technicznych i funkcjonalnych wpływających na 

sposób wykonania umowy, których nie można było przewidzieć. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zmianę modelu projektora mając na uwadze spełnienie 

wymogów technicznych określonych w SIWZ oraz to, że przedmiotowa zmiana nie wpływa na wartość 

oferty. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 
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