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        Protokół 167/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 05 sierpnia 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 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące 

w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano 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. Sprawy różne: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie skargi sołtysów i Rad Sołeckich sołectw: Nowa Wieś Prudnicka, 

Gostomia, Krobusz – Żabnik oraz Czartowice dot. zaniedbania i braku remontów dróg. 

2) Przedstawienie pisma Burmistrza Głogówka skierowanego do Członka Zarządu z prośbą o wymianę 

bramy przy budynku Zespołu Szkół w Głogówku oraz o zwiększenia częstotliwości wykaszania 

poboczy w okolicy ul. Wiejskiej oraz ul. 3 Maja w Głogówku. 
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3) Przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego dot. możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko 

covid-19 dzieci, które ukończyły 12 rok życia. 

4) Wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie szacowanej wartości zamówienia publicznego dot. 

dostawy w roku 2022 energii elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami 

organizacyjnymi. 

5) Wystąpienie do Burmistrza Głogówka w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Głogówek. 

6) Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – przebudowa 

drogi powiatowej nr 1617 O Łąka Prudnicka – Starowice w ramach środków z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

7) Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o zmianę zakresu rzeczowego zadania, modernizacji 

budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

8) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy 

,,ELTRIX” do reprezentowania Powiatu Prudnickiego. 

Po sesji: 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) przedłużenia Panu Arturowi Stochmiałkowi powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół  

w Głogówku; 

2) nabycia nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości i określenia ceny nabycia; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

5) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2021 rok. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego 

porządek obrad został poddany pod głosowanie i ,,jednogłośnie” przyjęty. 

Ad. 4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 
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Ad. 5 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła skargę sołtysów i Rad Sołeckich sołectw: 

Nowa Wieś Prudnicka, Gostomia, Krobusz – Żabnik oraz Czartowice dot. zaniedbania i braku remontów 

głównie relacji dróg: Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka, Gostomia – Żabnik – Krobusz, Żabnik – Nowa 

Wieś Prudnicka, Nowa Wieś Prudnicka – Czartowice. 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. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Głogówka 

skierowanego do Członka Zarządu z prośbą o wymianę bramy przy budynku Zespołu Szkół  

w Głogówku oraz o zwiększenia częstotliwości wykaszania poboczy w okolicy ul. Wiejskiej  

i 3 Maja w Głogówku oraz zwrócić uwagę na stan chodników przy w/w ulicach. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pisma Wojewody Opolskiego  

dot. możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko covid-19 dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Pan 

Wojewoda prosi o zwrócenie się z apelem do rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 

przedstawicieli instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej, celem poinformowania ich  

o możliwości zaszczepienia dzieci. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na 

zwiększenie szacowanej wartości zamówienia publicznego dot. dostawy w roku 2022 energii 

elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Poinformowała, że Powiat 

Prudnicki wraz z jednostkami organizacyjnymi, zgodnie z deklaracją woli uczestnictwa we wspólnym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 01.03.2021 r. udzielił upoważnienia do 

przeprowadzenia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki 

sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa 

opolskiego i śląskiego. Zgodnie ze złożonym dnia 31.05.2021 r. oświadczeniem Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle, Powiat Prudnicki zapewnił środki finansowe niezbędne do sfinansowania 

przypadającej na Powiat Prudnicki wraz z jednostkami organizacyjnymi części szacunkowej wartości 

przedmiotu wspólnego w/w zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle. 

Zgodnie z informacją otrzymaną e-mailem dnia 03.08.2021 r. z Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

Wykonawcy uczestniczący w przetargu złożyli ceny oferty przekraczające o około 40 % szacowaną 

wartość zamówienia. W związku z powyższym Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle prosi o podanie 
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zwrotnej informacji, czy Powiat Prudnicki wraz z jednostkami organizacyjnymi zapewni pokrycie  

w 2022 r. wydatków na zakup energii elektrycznej zwiększonych z szacowanej wartości 0,2915 zł. netto 

za 1 kWh do wartości najniższej złożonej ceny oferty netto 0,4057 za 1 kWh. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zwiększenie szacowanej wartości zamówienia 

publicznego dot. dostawy w roku 2022 energii elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego wraz  

z jednostkami organizacyjnymi i przyjął najkorzystniejszą ofertę. 

5) Wicestarosta, Pan Janusz Siano poinformował, że w związku z ogłoszeniem Burmistrza Głogówka  

o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek 

dotyczącym m. in. działki nr 303, mapa 3 o powierzchni 0,8275 ha., stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego, oddanej w trwały zarząd na rzecz Domu Dziecka w Głogówku, zasadne jest skierowanie 

pisma o rozszerzenie istniejących zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

dot. poszerzenia istniejącego przeznaczenia działki o dodatkowe funkcje tj. zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, teren zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren zabudowy mieszkaniowo 

usługowej. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty i polecił wnieść zmianę w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek, poprzez uwzględnienie wniosku dot. poszerzenia 

istniejącego przeznaczenia działki nr 303, mapa 3 o powierzchni 0,8275 ha,  o dodatkowe funkcje. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z realizacją wniosku  

w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1617 O Łąka Prudnicka – Starowice w ramach środków  

z Funduszu Inwestycji Lokalnych, należy zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza 

Morawieckiego o rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania poprzez wprowadzenie: wykonania 

dokumentacji technicznej – programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji oraz wykonanie 

podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wykupu gruntów zajętych pod przedmiotową drogę. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji i polecił wystąpić do Prezesa Rady Ministrów  

o rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O Łąka Prudnicka 

– Starowice. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z realizacją wniosku  

w zakresie modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młyńskiej 11 w Prudniku  

w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych należy wystąpić do Prezesa Rady Ministrów, Pana 

Mateusza Morawieckiego o zmianę zakresu rzeczowego zadania. W wyniku nie otrzymania pełnej 

wnioskowanej kwoty dofinansowania  (2 250 000,00 zł.), środki które zostały przyznane w wysokości 
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1 mln. zł. są niewystarczające do realizacji całości inwestycji. Wykonana została niezbędna 

dokumentacja projektowa na podstawie której można oszacować zakres rzeczowy inwestycji  możliwy 

do wykonania w ramach przyznanych środków i wkładu własnego powiatu. W/w środki pozwalają na 

wykonanie: dokumentacji projektowej; remontu i termomodernizacji dachu z poddaszem budynku 

głównego; remontu i termomodernizacji elewacji frontowej budynku wraz z częścią piwniczną ściany, 

wymiana okien i renowacja drzwi wejściowych; zewnętrznego przyłącza wodociągowego do budynku; 

nadzoru inwestorskiego nad w/w zakresem zadania. Przedmiotowy zakres będzie I etapem modernizacji 

obiektu DPS w Prudniku. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji i polecił wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o zmianę 

zakresu rzeczowego zadania, modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku  

w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

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

udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy ,,ELTRIX” do reprezentowania Powiatu 

Prudnickiego, w związku z realizacją zadań pn.: ,,Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz 

z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku” oraz ,,Kompleksowa rozbudowa przejść 

dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku”. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy ,,ELTRIX” do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, postanowień 

i decyzji dla w/w zadań. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu Wicestarosta ogłosił przerwę w obradach. 

Po Sesji: 

Ad. 6 

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

Panu Arturowi Stochmiałkowi powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku. 

Poinformowała, że na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym oraz § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych, Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku oraz Rady Rodziców przy 

Zespole Szkół w Głogówku, proponuje się przedłużenie Panu Arturowi Stochmiałkowi powierzenia 
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stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia  

2026 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedłużenia Panu Arturowi Stochmiałkowi 

powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku. 

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

nieruchomości działki zabudowanej, położonej w Prudniku przy ul. Jesionkowej 6, do powiatowego 

zasobu nieruchomości i określenia ceny nabycia.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości do powiatowego 

zasobu nieruchomości i określił cenę nabycia w wysokości 350 000,00 zł. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

2021 r. 

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

finansowego budżetu na 2021 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 

2021 rok. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2021 rok. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Janusz Siano…………………………………..     

     

       Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


