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        Protokół 166/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 29 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) przystąpienia do pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus”; 

4) wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej. 
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6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej na 

dzień 5 sierpnia br. 

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

1) przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: ,,Powiatowo – Gminny Związek 

Transportu ,,Pogranicze”; 

2) zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej; 

3) przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus”; 

4) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

8. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.; 

2) Przedstawienie bilansu skonsolidowanego za 2020 r.; 

3) Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego ZOZ w Białej za I półrocze 2021 r.; 

4) Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.  

w Prudniku; 

5) Przedstawienie projektu umowy na użyczenie zestawu głośników na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych 

w Prudniku; 

6) Przedstawienie prośby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o przekazanie 

dodatkowych środków na modernizację infrastruktury informatycznej i zakup sprzętu komputerowego; 

7) Wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zabezpieczenie środków 

w budżecie Powiatu Prudnickiego za rok 2021 w związku z realizacją projektu pn. ,,Wsparcie służb 

zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu 

specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym 

związanych z Covid-19”; 

8) Przedstawienie informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zespole Szkół w Głogówku; 

9) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie 

zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka; 

10) Przedstawienie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dot. propozycji 

współpracy z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim; 

11) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przekazanie trwałego 

zarządu w zakresie działki nr 2545/41 na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

12) Podjęcie decyzji o zmianie koncepcji deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Powiecie 

Prudnickim. 

13) Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy z ROPS w Opolu, na 

przyjęcie darowizny sprzętów w ramach projektu ,,Wspieramy DPS”. 

9. 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. 

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 przystąpienia 

do pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2021/2022. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do pilotażowego programu  

pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2021/2022. 

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

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała,  

że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny, nie 

może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ustawie. 

Ponadto po podwyższeniu wynagrodzeń zasadniczych w lipcu br. zastępca dyrektora ds. medycznych 

otrzymał wynagrodzenie zasadnicze wyższe od wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. Ustalono,  

że z dniem 2 lipca 2021 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne w kwocie 13 200 zł. brutto, na które 

składa się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8 000,00 zł.; dodatek funkcyjny w kwocie 3 600,00 zł.; 

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 600,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

Ad. 6 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić do Przewodniczącego 

Rady Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 5 sierpnia br. Zwołanie sesji nadzwyczajnej 

wynika przede wszystkim z potrzeby utworzenia związku powiatowo – gminnego, którego rejestracja 

wymaga podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgody Rady 

Powiatu wymaga również przystąpienie do projektów, dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz 

zmian w Statucie ZOZ w Białej. Dla usprawnienia i przyspieszenia realizacji zadań należy również 

wprowadzić zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej, a także skierować do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji skarg złożonych na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” polecił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu  

z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 05 sierpnia br. 

Ad. 7 

1) Pan Janusz Siano, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: ,,Powiatowo – Gminny Związek Transportu 

,,Pogranicze”. Poinformował, że zgodnie z art. 72a ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. 
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o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w celu wspólnego wykonywania 

zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z gminami, tworząc związek powiatowo-gminny. 

Utworzenie takiego związku wymaga podjęcia stosownych uchwał przez rady gmin i powiatu.  

W pierwszej kolejności powzięta została uchwała o utworzeniu związku powiatowo – gminnego 

o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze”. Następnie treść proponowanego 

statutu została przekazana Wojewodzie Opolskiemu w celu jego uzgodnienia pod kątem zgodności 

z przepisami prawa. Wojewoda Opolski na mocy art. 67 ust. 1a i 1b ustawy o samorządzie powiatowym 

zajął stanowisko w przedmiocie uzgodnienia treści statutu, wyrażając pozytywną opinię. W związku 

z powyższym na podstawie art. 67 ust. 1 w/w ustawy konieczne jest przyjęcie statutu związku 

powiatowo – gminnego bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, co powoduje,  

że podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: ,,Powiatowo – Gminny Związek 

Transportu ,,Pogranicze”. 

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

zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała, że zmiana w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej, polega na dodaniu w graficznym schemacie struktury organizacyjnej 

Pracowni Tomografii Komputerowej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

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

przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus”. Poinformowała,  

że program adresowany jest do podmiotów prowadzących Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawcze, Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, Szkoły Przyspasabiające do Pracy oraz 

inne placówki edukacyjne, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek z niepełnosprawnością 

intelektualną (w stopniu głębokim i umiarkowanym), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci 

rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np.: ŚDS, WTZ). W ramach programu 

beneficjentom może zostać zaoferowane wsparcie w szczególności w postaci: usług opiekuńczych 

i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej; udziału w zajęciach 

usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo; udziału w zajęciach prowadzonych 

w ramach kół zainteresowań; pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności 



6 

 

życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego; działań aktywizujących 

zawodowo; transportu. Ze wsparcia udzielanego w ramach programu beneficjent będzie mógł korzystać 

maksymalnie do końca roku szkolnego 2021/2022. Zakres świadczonych beneficjentowi usług oraz ich 

wymiar godzinowy ustala podmiot prowadzący daną placówkę edukacyjną, przy czym w danym 

miesiącu każdy beneficjent powinien mieć zapewnione minimum 100 godzin wsparcia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus”. 

4) 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 oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 288.303 zł. 

Zwiększono dochody majątkowe w Rozdziale 60014 w kwocie 214.080 zł. - środki z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz 

z przejazdem na ul. Dąbrowskiego w Prudniku-96.000 zł.; Kompleksowa rozbudowa przejść dla 

pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej  w Prudniku"- 118.080 zł. Po stronie 

dochodów majątkowych zwiększono: o kwotę 58.889 zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu ze środków 

UE). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 4.052zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z rożnych 

dochodów), o kwotę 11.282zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu ze środków UE). Po stronie planu 

wydatków ogółem dokonano zwiększenia o kwotę 880.686 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych 

dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę 267.600 zł. na realizacje zadań 

współfinansowanych z RFRD: Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem na 

ul. Dąbrowskiego w Prudniku-120.000 zł.; Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej  w Prudniku"- 147.600 zł.: w Rozdziale 75020 o kwotę 

368.480 zł. na: Dobudowa windy w budynku przy ul. Parkowa 10"(RFIL) - 346.480 zł.; Zakup 

urządzenia wielofunkcyjnego dla AB - 22.000 zł.: w Rozdziale 75095 o kwotę 69.281 zł. (realizacja 

projektu ze środków UE); w Rozdziale 75295 o kwotę 80.000 zł. (wkład własny do projektu "Strzelnica 

w powiecie 2021"); w Rozdziale 75495 o kwotę 51.052 zł. (wkład własny do projektu ze środków UE); 

w Rozdziale 80195 o kwotę 30.000 zł. (wykonanie dokumentacji). Zwiększono plan wydatków 

bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: w Rozdziale 75095 o kwotę  

13.273 zł. (realizacja projektu ze środków UE).Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zm

niejszenia w Rozdziale 60014 o kwotę 290.000 zł. (zadanie przeniesiono na 2022 r.). 

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia w Rozdziale 75020 o kwotę 12.383 zł. 

Zwiększa się przychody budżetu §905 o kwotę 290.000 zł. (niewykorzystane środki pieniężne na 
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rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

5) 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 wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.12 

„Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik” do realizacji w latach 2021-2023 na kwotę 

ogółem 49.691 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 13.273 zł., na 2022 r. na kwotę 24.206 zł., na 2023 r. na 

kwotę 12.212 zł.; w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz.1.1.2.3 „Telemost do 

komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik” do realizacji w latach 2020- 2021 na kwotę ogółem  

69.281 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 69.281 zł. W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej 

wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) 

wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz.1.3.2.2 

„Rozbudowa i 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” (wykonanie dokumentacji) do realizacji 

w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 290.000 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 290.000 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  

290.000 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 290.000 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 pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

Ad. 8 

1) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

poinformował, że w ramach ogłoszonego uchwałą Nr 162/550/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 

30 czerwca 2021 r. konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynęło 5 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny 

merytorycznej. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała 

wnioski złożone przez: Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice na zadanie ,,11 listopada – 

Niepodległa – Turniej o puchar Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”, wysokość 

przyznanego dofinansowania 3 400,00 zł.; Ludowy Uczniowski Klub Sportowy RB Głogówek na 

zadanie ,,Bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie 

Powiatu Prudnickiego poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych”, wysokość przyznanego 

dofinansowania 3 000,00 zł.; Uczniowski Klub Sportowy ,,Akademia Piłki Nożnej Głogówek” na 

zadanie ,,W piłkę nożną gramy – aktywnie czas spędzamy”, kwota dofinansowania 2 350,00 zł.; 

Ludowy Klub Sportowy Racławia Racławice Śląskie na zadanie ,,Festyn integracyjny z okazji 75-lecie 

LKS Racławia i 75-lecie LZS w Polsce pod Patronatem Marszałka Województwa Andrzeja Buły i 

Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”, wysokość przyznanego dofinansowania 4 900,00 

zł.; Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik Prudnik” na zadanie ,,Organizacja turnieju piłki nożnej”, 

wysokość przyznanego dofinansowania 2 750,00 zł. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował propozycje Komisji Konkursowej konkursu ofert dla 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2021 r. i wyraził zgodę na przyznanie dotacji. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła skonsolidowany bilans jednostki samorządu 

terytorialnego w Powiecie Prudnickim sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Poinformowała, że suma 

aktywów jest równa sumie pasywów tj. stan na koniec roku wynosi 154 842 107,15 zł. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zatwierdził skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 

w Powiecie Prudnickim sporządzony na dzień 31.12.2020 r. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację z wykonania planu finansowego 

ZOZ w Białej za I półrocze 2021 r. Poinformowała, że w I półroczu 2021 r. przychody z działalności 

wyniosły 8 810 094,31 zł., co stanowi 82,65 % wykonania planu rocznego. Przychody są wyższe od 

zaplanowanych, ponieważ Szpital decyzją Wojewody Opolskiego do dnia 04.05.2021 r. realizował 

świadczenia zdrowotne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Świadczenia te były rozliczane wg odrębnych umów z NFZ. Przychody finansowe wykonane zostały  

w 4,23 %, odsetki od lokaty są niższe od zaplanowanych z powodu obniżenia oprocentowania środków 

na lokacie. Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie  

56,33 %. Są to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej otrzymane w formie 

darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych, w związku z pandemią COVID-19.  Środki na wydatki 

majątkowe zostały wydatkowane w 10,24 %. Szpital przez ponad 4 miesiące I półrocza realizował 

zadania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 część zakupów  
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i remontów została przełożona na II półrocze. Projekt dotyczący zakupu środków trwałych związanych 

z COVID-19, który jest finansowany w 85 % ze środków UE został rozliczony i został złożony wniosek 

o płatność. Postawienie zbiornika na ciekły tlen finansowane w 85 % z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 zostało zakończone zgodnie z planem. W II kwartale projekt zostanie rozliczony i zostanie 

złożony wniosek o płatność. Pozostałe zakupy środków trwałych również będą sukcesywnie 

realizowane w kolejnych miesiącach. Koszty działalności – wykonanie 61,85 %. Wynagrodzenia  

z pochodnymi – wykonanie 67,09 %. Wzrost wynagrodzeń jest wyższy od zaplanowanego ponieważ  

w czasie realizacji zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 pracownicy medyczni otrzymywali dodatkowe wynagrodzenia z tymi zadaniami związane. 

Zużycie materiałów i energii – wykonanie 58,71 %. Wyższe zużycie materiałów i energii jest również 

związane z leczeniem pacjentów z COVID-19. Usługi obce – wykonanie 59,76 %. Wzrost usług obcych 

ma związek z leczeniem pacjentów z COVID-19 (usługi transportu tlenu, remontowe w związku  

z umiejscowieniem tomografu, wywóz odpadów itp.). Remonty bieżące oraz planowane inwestycje 

(projekt rozbudowy oddziału kardiologicznego) są zaplanowane do realizacji w kolejnych miesiącach 

2021 r. Amortyzacja – wykonanie 53,45 %. Koszty finansowe 0 %. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła bilans oraz rachunek zysków i strat 

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Poinformowała, że na dzień 31.12.2020 r. suma 

aktywów jest równa sumie pasywów tj. wynosi 22 820 945,79 zł. Najważniejsze pozycje rachunku 

zysków i strat, dane za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi- 

32 332 996,42 zł.; przychody netto ze sprzedaży produktów 32 275 441,57 zł.; koszty działalności 

operacyjnej 32 856 512,70 zł.; wynagrodzenia 12 865 134,15 zł.; zysk (strata) brutto ze sprzedaży  

-523 516,28 zł.; zysk (strata) z działalności operacyjnej 769 856,18 zł.; zysk (strata) netto  

733 613,48 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z realizowaną inwestycją 

na budynku II LO i potrzebie wzmocnienia nagłośnienia proponuje się użyczyć do bezpłatnego 

używania głośnik SOUNDBAR JBL, który stanowi wyposażenie Centrum Ochrony Różnorodności 

Biologicznej, na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku  do dnia 30 czerwca 2026 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie głośnika na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych 

w Prudniku i polecił przygotować umowę użyczenia. 

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła prośbę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego o przekazanie dodatkowych środków w wysokości 7 200,00 zł. na modernizację 
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infrastruktury informatycznej i zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi portalu  

e-budownictwo.gunb.gov.pl – realizowanej w ramach zadań własnych przez Powiatowy Inspektorat 

Budowlany w Powiecie Prudnickim, w związku z cyfryzacją procesów inwestycyjno-budowlanych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie dodatkowych środków w wysokości 

7 200 zł. dla Powiatowego Nadzoru Budowlanego, pod warunkiem uzgodnienia możliwości 

finansowania w/w zakupów z RIO. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Prudnickiego 

za rok 2021 w związku z realizacją projektu pn. ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego  

w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do 

przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z Covid-19” na podstawie uchwały 

Rady Powiatu w Prudniku nr XL/321/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego – jako Partnera do w/w projektu. Poinformowała, że Starostwo 

Powiatowe w Kluczborku jako lider projektu opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenie o zamówieniu pn. ,,Zakup i dostawa samochodów terenowych z nadwoziem typu pic kup  

z homologacją ciężarową” w ramach projektu. Całkowita wartość projektu dla partnera Powiatu 

Prudnickiego: 340 345,00 zł. Dofinansowanie: 289 293,25 zł. Wkład własny Powiatu Prudnickiego: 

51 051,75 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu 

Prudnickiego za rok 2021 w związku z realizacją projektu pn. ,,Wsparcie służb zarządzania 

kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego  

z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z Covid-19”. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację pokontrolną z kontroli dot. 

Projektu pn. ,,Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku” przeprowadzonej przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie zdalnym na dokumentach. Zakres kontroli: 

kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy  

o dofinansowanie; spradzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu 

przedsięwzięcia/projektu; sprawdzenie wypełnienia zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie 

utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu; kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji  

w aspektach zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie; kontrola działań promocyjnych  

i informacyjnych. Ustalenia kontroli: wykonany w ramach projektu zakres rzeczowy nie uległ istotnym 

modyfikacjom i jest utrzymywany, ponadto parametry zakładanego efektu ekologicznego projektu są 
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monitorowane i są utrzymywane przez Beneficjenta; wytworzony majątek w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia stanowi własność Powiatu Prudnickiego.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika  

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Łąka Prudnicka  

i Moszczanka. Zmiana planu nie obejmuje nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Prudnickiego. 

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

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Łąka 

Prudnicka i Moszczanka, przyjął informację do wiadomości i postanowił nie składać wniosków do 

planu. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego dot. propozycji współpracy z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich w Województwie Opolskim. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną prośbę. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na współpracę z Siecią Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich w Województwie Opolskim. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku, który na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wnosi 

o przekazanie trwałego zarządu w zakresie działki nr 2545/41, mapa 2 o powierzchni 0,3488 ha,  

w udziale wynoszącym 248/10000 części przysługujący dotychczas Zespołowi Szkół Rolniczych  

w Prudniku na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami 

organizacyjnymi w zakresie działki nr 2545/4, mapa 2 o powierzchni 0,3488 ha, w udziale wynoszącym 

248/10000 części przysługujący dotychczas Zespołowi Szkół Rolniczych w Prudniku na rzecz 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że odbyła się wizja lokalna 

projektanta na obiekcie PCPR i obiekt spełnia wymagania dla placówki opiekuńczo – wychowawczej, 

niemniej potrzebne są drobne przebudowy m.in. klatki schodowej oraz łazienek. Plan zagospodarowania 

przestrzennego dopuszcza mieszkanie zbiorowe. W związku ze zmianą lokalizacji planowanej placówki 
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opiekuńczo – wychowawczej i utworzeniem jej na nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 55a w 

Prudniku, która obecnie stanowi siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, proponuje się wystąpić 

do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania na jednej 

nieruchomości gruntowej placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz mieszkania chronionego 

prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji i polecił wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

funkcjonowanie na jednej nieruchomości gruntowej placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz 

mieszkania chronionego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z zakończeniem 

realizacji projektu ,,Wspieramy DPS”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, należy rozwiązać umowę zawartą w dniu 14 kwietnia 2021 r. za 

porozumieniem stron, zawartą z ROPS w Opolu, na przyjęcie darowizny sprzętów (DPS Prudnik  

i ORiOP Racławice Śląskie). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z ROPS w Opolu, na przyjęcie 

darowizny sprzętów w ramach projektu ,,Wspieramy DPS”, realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za porozumieniem stron, w związku  

z zakończeniem realizacji projektu. 

Ad. 9 

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 


