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        Protokół 168/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 18 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 3 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

3) 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – Wilków; 

2) wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych - Gmina 

Głogówek; 

3) zmiany uchwały określającej plan kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2021 r.; 

4) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 
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4) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

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

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) informacji Nadzorów Wodnych w Prudniku, Otmuchowie, Krapkowicach i w Opolu z działań 

podejmowanych w 2020 r.; 

2) informacji w sprawie realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych; 

3) raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

8. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie wniosku Radnego Mirosława Czupkiewicza z sesji z dnia 5 sierpnia br. w sprawie 

przeprowadzenia pomiarów wibroakustycznych na skrzyżowaniu przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku; 

2) Przedstawienie informacji o przekazaniu przez Wojewodę Opolskiego skarg na rodzinę zastępczą; 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

działki nr 353/2, ark. mapy 4, obręb Mieszkowice; 

4) Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o pozyskanie miejsca na 

garażowanie maszyn rolniczych placówki; 

5) Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o pozwolenie na utworzenie 

w klasach pierwszych technikum trzech grup z przedmiotów rozszerzonych; 

6) Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przyznanie dodatkowych 

środków budżetowych na realizację innowacji pedagogicznych; 
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7) Wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska  

w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka, o współfinansowanie Oratorium  

pt. ,,Bo najważniejsza jest miłość”; 

8) 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” za miesiąc lipiec br.; 

9) Przedstawienie pisma Społecznego Komitetu Wsparcia Członków Rodziny o utworzenie Domu 

Dziennego Pobytu w budynku Ojców Bonifratrów; 

10) Przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego dot. zmiany koncepcji deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej w Powiecie Prudnickim. 

9. 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”. 

Ad. 5 

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

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie Gminy Biała na działce nr 222/4 i 202  

w miejscowości Wilków do kategorii dróg gminnych. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi 

wewnętrznej na terenie Gminy Biała do kategorii dróg gminnych. 

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

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek do kategorii dróg gminnych. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg 

wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek do kategorii dróg gminnych. 

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

uchwały określającej plan kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego  
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w 2021 r. Poinformowała, że zmianie ulega typ pieczy kontrolowanej w III kwartale, w którym zamiast 

planowanych wcześniej kontroli, skontrolowana zostanie Placówka opiekuńczo – wychowawcza. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały określającej plan kontroli 

podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. 

4) 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. 

5) 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. 

Ad. 6 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Poinformowała, że Wojewoda Opolski mając na 

względzie obecny stan epidemii przyznał dodatkowe wsparcie finansowe bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej i poinformował o przyznaniu środków finansowych z rezerwy celowej dla domów 

pomocy społecznej. Przyznana dla Powiatu Prudnickiego kwota dotacji na rzecz DPS Grabina wynosi 

34.966,00 zł. W ramach podjętych działań: zwiększeniu uległa od czerwca br. z wyrównaniem od 

początku roku średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego  mieszkańca domu pomocy społecznej, do 

kwoty 2820 zł; zabezpieczono faktyczny koszt utrzymania w 100% (średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca domu, pomniejszony o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt); zwiększeniu  

uległa przysługująca w 2021 r. dotacja o 8% (wg przewidywanego wykonania wyliczonego w oparciu 

o faktyczny koszt utrzymania pomniejszony o dochody). 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. Poinformowała,  

że w związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych możliwością wyjazdu na turnus 

rehabilitacyjny po otwarciu ośrodków, zamkniętych na czas pandemii koronowirusa proponuje się 

zwiększenie środków PFRON na to zadanie do kwoty 320.000,00 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu 

środków na likwidację barier do 140 000,00 zł. Umożliwi to optymalne wykorzystanie środków PFRON 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na 2021 rok, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami  

i wnioskami osób niepełnosprawnych. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. 

3) 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 4.783.844 zł., 

natomiast zmniejszono o kwotę ogółem 4.129.360 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 

30.000 zł. w Rozdziale 60014 (wpływy z różnych opłat), o kwotę 624.484 zł. w Rozdziale 

75622 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych). Po zmianie rozporządzenia w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych, dostosowujemy uchwałę budżetową na rok 2021 do w/w rozporządzenia po 

zmianach, tj.: zwiększono dochody majątkowe w Rozdziale 75816 §6100 (nowy paragraf) w kwocie 

4.000.000 zł. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; zwiększono dochody bieżące 

o kwotę 5.000 zł. w Rozdziale 85195 §2180 (nowy paragraf)-dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19; zwiększono dochody bieżące o kwotę 118.360 zł. w Rozdziale 

85295 §2180 (nowy paragraf)-dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, natomiast: 

zmniejszono dochody majątkowe w Rozdziale 75616 §6290 w kwocie 4.000.000 zł.- środki 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5.000 zł. 

w Rozdziale 85195 §0970 - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19; zmniejszono 

dochody bieżące o kwotę 118.360 zł. w Rozdziale 85295 §2700 - dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19. W Rozdziale 75020 (dofinansowanie z PFRON na utworzenie stanowiska 
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pracy) zwiększono o kwotę 6.000 zł. dochody bieżące, a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 

6.000 zł.- zmiana kategorii dochodu- z majątkowego na bieżący. Zwiększono plan wydatków bieżących, 

związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki o kwotę ogółem 654.484 zł.: w Rozdziale 

60014 o kwotę 30.000 zł. na wydatki bieżące; w Rozdziale 75495 o kwotę 400 zł. (realizacja projektu 

ze środków UE). Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych: 

w Rozdziale 80102 o kwotę 179.584 zł.; w Rozdziale 80115 o kwotę 200.000 zł.; w Rozdziale 80117  

o kwotę 80.000 zł.; w Rozdziale 80120 o kwotę 100.000 zł.; w Rozdziale 80148 o kwotę 64.500 zł.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

4) 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 pozostałe (inne niż 

wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych 

wprowadzono zadanie w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa  drogi powiatowej  nr 1617 O relacji 

Łąka Prudnicka - Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I" do realizacji w latach 

2021-2022 na kwotę ogółem 4.000.000 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 100.000 zł., na 2022r. na kwotę 

3.900.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2021 r. na dzień 

podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 

3.900.000 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 3.900.000 zł. Przychody na 2022 rok w kwocie 3.900.000 zł. są 

przeznaczone na realizacje zadania wykazanego w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa  drogi 

powiatowej  nr 1617 O relacji Łaka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m - 

Etap I", są to środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r . 

rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych 

w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

Ad. 7  

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdania z działań podejmowanych 

w roku 2020 na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
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Otmuchów, Nadzór Wodny w Opolu, Nadzór Wodny w Krapkowicach i Nadzór Wodny w Prudniku. 

Poinformowała, że w związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne w/w Nadzory Wodne muszą przedstawić Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze 

swoich działań podejmowanych w roku 2020 na terenie Powiatu Prudnickiego. Do podstawowych zadań 

Nadzoru Wodnego należy w szczególności: prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura 

podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego; prowadzenie postępowań administracyjnych  

w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 

dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych 

wód powierzchniowych; załatwienia skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru; monitorowanie 

sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji 

wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym 

Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW; opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji 

budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów; 

dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych; współudział w przygotowaniu planu 

w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych 

prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych; dokonywanie odczytów wskazań 

urządzeń pomiarowych; utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych 

będących własnością Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac 

wykonywanych przez firmy zewnętrzne; współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami 

odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru 

wodnego; zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych 

drogach wodnych; współudział w zakresie nadzoru nad wykonaniem obowiązków użytkowników 

obwodów rybackich; współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych; 

administrowanie obiektami nadzoru wodnego. Poinformowała, że na posiedzenia komisji i sesji zostali 

zaproszeni Dyrektorzy i Kierownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie 

powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Nysie, Nadzór Wodny w Otmuchowie.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu sprawozdanie z działań 

podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Nysie, Nadzór 

Wodny w Otmuchowie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie 

powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny w Krapkowicach. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu sprawozdanie z działań 

podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny 

w Krapkowicach. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie 

powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Opolu. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu sprawozdanie z działań 

podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody 

Polskie, Nadzór Wodny w Opolu. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie 

powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny w Prudniku. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu sprawozdanie z działań 

podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny 

w Prudniku. 

2) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił informację dotycząca realizacji zadań Zarządu Powiatu 

jako zarządcy dróg powiatowych. Poinformował, że na terenie Powiatu Prudnickiego zlokalizowanych 

jest 71 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągach 15 dróg kategorii powiatowej. Zdecydowana 

większość przejść wymaga przebudowy pod kątem dostosowania ich do potrzeb dla osób 

niepełnosprawnych. W ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych jest 210 przystanków 

komunikacyjnych z których mogą korzystać przewoźnicy posiadający zezwolenie do przewozu osób. 

Zatrzymanie przewoźnika na przystanku autobusowym w celu wsiadania lub wysiadania pasażera jest 

odpłatne i wynosi 0,05 zł. za jedno zatrzymanie. Roczny przychód wynosi ok. 9 000,00 zł. Od 1 stycznia 

do 17 sierpnia 2021 r. wydano 130 decyzji administracyjnych zezwalających na: zajęcie pasa drogowego 

w celu prowadzenia robót (42); lokalizacja urządzeń (38); umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi 

(23); awarie (9); reklamy (1); pozostałe zajęcia pasa (11); lokalizację (5) lub przebudowę zjazdów (1), 

9 postanowień opiniujących decyzję lokalizacyjne inwestycji na terenie których gmina nie posiada planu 

zagospodarowania przestrzennego. Na dzień 1 stycznia 2021 r. długość dróg zarządzanych przez Zarząd 

Powiatu wynosi 268,411 km, w tym 225,689 km o nawierzchni twardej. 4,77 % dróg Powiatu 

Prudnickiego biegnie przez Gminę Biała, w tym 38,71 % o nawierzchni bitumicznej; 13,65 % biegnie 

przez Gminę Lubrza, w tym 14,66 % o nawierzchni bitumicznej 19,70 % biegnie przez Gminę Prudnik, 

w tym 22,09 % o nawierzchni bitumicznej; 25,89 % biegnie przez Gminę Głogówek, w tym 24,54 %  

o nawierzchni bitumicznej. Po rocznym przeglądzie stanu technicznego dróg powiatowych na 55 dróg: 

7 otrzymało ocenę dobrą, 13 zadawalającą i 35 niezadawalającą. Po przeprowadzeniu przeglądów 
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odcinków dróg oraz analizie danych stwierdzono, iż na większości dróg występują typowe, 

powtarzające się usterki tj. niezgodna z warunkami technicznymi szerokość jezdni; ograniczanie skrajni 

drogowej przez rosnącą roślinność w pasie drogowym; na większości odcinków dróg występują braki 

oraz słaba czytelność oznakowania pionowego; ubytki w nawierzchniach dróg zaobserwowano prawie 

na każdym odcinku drogi; ubytki w poboczach; korozja, nieprawidłowy montaż, zużycie materiału 

barier stalowych, żelbetonowych oraz w niewielkim zakresie barier energochłonnych. W ciągu dróg 

powiatowych znajduje się 45 obiektów mostowych. W 2021 r. zlecono przeglądy obiektów mostowych: 

38 przeglądów podstawowych i 7 przeglądów szczegółowych. Pilnej interwencji wymaga most  

w miejscowości Trzebina. Na dany obiekt mostowy w chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja 

projektowa, która pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na wykonanie nowego obiektu. W drogach 

powiatowych wbudowanych jest 764 przepustów. Wydatki na utrzymanie dróg zaplanowane w kwocie 

1 450 000,00 zł., na dzień 31 lipca br. wykonano zadania w kwocie 721 113,72 zł. Inwestycje 

realizowane w pasie drogowym dróg powiatowych realizowane w 2021 r.: ,,Przebudowa i rozbudowa 

drogi powiatowe nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek  

976 m – Etap I”; ,,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.”; ,,Kompleksowa rozbudowa 

przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku”; 

,,Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego  

i ul. Pakowej w Prudniku”; ,,Rozbudowa i przebudowa obiektu mostowego o JNI 01011347 w ciągu 

drogi powiatowej DP 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa w miejscowości 

Trzebina”. Powiat Prudnicki złożył dwa wnioski o dofinansowanie do rządowego programu Polski Ład 

na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych. W związku z nieotrzymaniem do dnia 21.07.2021 r. 

dofinansowania o wartości 50 % całości zamierzenia inwestycyjnego Powiat zmuszony był 

zrezygnować z możliwości ubiegania się o dofinansowanie  zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II” z uwagi na krótki czas przeprowadzenia 

procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy oraz pełnej realizacji zadania. Wniosek  

o dofinansowanie na powyższe złożony został do rządowego Programu Polski Ład. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował ją pod obrady Rady Powiatu. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Poinformowała, 

że konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 16 do 30 lipca 2021 r. Projekt uchwały został 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz  

z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej w terminie od dnia 16 do 30 lipca 

2021 r. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

Ad. 8 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Radnego Mirosława 

Czupkiewicza, złożony na sesji w dniu 5 sierpnia br. w sprawie przeprowadzenia pomiarów 

wibroakustycznych na skrzyżowaniu przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Radnego i polecił Wydziałowi Inżynierii zwrócenie się  

w tym zakresie o wydanie opinii. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wojewoda Opolski na podstawie 

art. 228 i 231 z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 38b 

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przekazał wg 

właściwości skargi wniesione pocztą elektroniczną w dniach 10.08.2021 r. i 12.08.2021 r. na rodzinę 

zastępczą, w związku ze sprawowaniem przez rodzinę zastępczą opieki nad małoletnim rodzeństwem.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 353/2, ark. mapy 4, obręb 

Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Prudnik. Część działki zajęta pod drogą DP 1611 O relacji 

Wierzbiec – Rudziczka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonym uchwałą nr LIII/825/2014 z dnia 30.01.2014 r. działka zakwalifikowana jest pod teren dróg 

klasy zbiorczej. Burmistrz Prudnika zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy Powiat Prudnicki 

jest zainteresowany nieodpłatnym przejęciem wymienionego gruntu na własność. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przejęcie działki nr 353/2, mapy 4, obręb 

Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Prudnik pod warunkiem, że Gmina Prudnik zmieni 

oznaczenie klasoużytku gruntu oraz przygotuje niezbędną do przekazania nieruchomości dokumentację. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o pozyskanie miejsca na garażowanie maszyn rolniczych placówki, w związku 

z wypowiedzeniem z dniem 30.06.2021 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Prudniku umowy 

użyczenia budynku użytkowego, położonego w Łące Prudnickiej, w którym szkoła przechowuje 

maszyny rolnicze tj. kombajn, ciągnik, przyczepy, siewnik. Od 1 października szkoła będzie 

pozbawiona miejsca i możliwości garażowania w/w maszyn. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i wyznaczył Wicestarostę, Pana Janusza Siano do 

podjęcia rozmów w celu pozyskania miejsca na garażowanie maszyn rolniczych Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o pozwolenie na utworzenie w klasach pierwszych technikum trzech grup  

z przedmiotów rozszerzonych o liczebności: matematyka – 14; geografia – 19; biologia – 18. W/w grupy 

utworzone są w oparciu o wiodące przedmioty w konkretnych zawodach tj.: matematyka – technik 

ekonomista; geografia – technik hotelarstwa; biologia – technik weterynarii. Przedmioty te stanowią 

integralną część egzaminów zawodowych a ich nauka gwarantuje wysoką zdawalność. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na utworzenie w klasach pierwszych technikum Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku trzech grup z przedmiotów rozszerzonych. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o przyznanie dodatkowych środków budżetowych na realizację innowacji 

pedagogicznych: w roku szkolnym 2021/2022 ,,podstawowe zagadnienia w służbie o charakterze 

mundurowym” w klasie Ib LO 2 godz.; w roku szkolnym 2022/2023 ,,podstawowe zagadnienia  

w służbie o charakterze mundurowym” w przyszłej klasie IIb LO 2 godz.; w roku szkolnym 2024/2025 

,,edukacja wojskowa” w przyszłej klasie IVb LO 1,5 godz.; w roku szkolnym 2021/2022 resocjalizacja 

z elementami bezpieczeństwa klasa Ib LO 2 godz.; w roku szkolnym 2022/2023 resocjalizacja  

z elementami bezpieczeństwa w przyszłej klasie IIb LO 1 godz.; w roku szkolnym 2024/2025 

resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa w przyszłej klasie IVb LO 0.5 godz. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków budżetowych dla 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku na realizację innowacji pedagogicznych tj. ,,podstawowe 

zagadnienia w służbie o charakterze mundurowym”, ,,edukacja wojskowa”, ,,resocjalizacja  

z elementami bezpieczeństwa”. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia 

Miłośników Wsi Moszczanka, o współfinansowanie Oratorium pt. ,,Bo najważniejsza jest miłość”, 

upamiętniającego postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na współfinansowanie wydarzenia muzycznego  

pt. ,,Bo najważniejsza jest miłość” upamiętniający postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
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8) 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” za miesiąc lipiec br. Poinformowała, że Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc 

Edukacja Nowatorstwo złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji przedmiotowego zadania 

publicznego w dniu 10.08.2021 r. Do sprawozdania dołączono komplet dokumentów potwierdzających 

prawidłową i terminową realizację zadania. 

Wicestarosta 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 lipiec br. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Społecznego Komitetu Wsparcia 

Członków Rodziny o utworzenie Domu Dziennego Pobytu w budynku Ojców Bonifratrów, który jest 

niezmiennie przeznaczany na ten cel od ponad 10 lat. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił wystąpić z pismem do Społecznego 

Komitetu Wsparcia Członków Rodziny informując, iż na chwilę obecną priorytetem dla Powiatu jest 

utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dopiero po ich uruchomieniu i stwierdzeniu, że utworzone 

przez Powiat i przez Gminę Prudnik formy wsparcia seniorów nie zapewniają realizacji ich potrzeb, 

możliwa będzie ponowna weryfikacja potrzeb społeczeństwa i ewentualne podjęcie działań  

w kierunku utworzenia kolejnego Domu Dziennego Pobytu. 

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

dot. zmiany koncepcji deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Powiecie Prudnickim, tj. lokalizacji 

nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i utworzenia jej w budynku, w którym funkcjonować 

będzie mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Poinformowała, że zgodnie  

z art. 106 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wymieniono katalog jednostek organizacyjnych oraz instytucji, z którymi nie może funkcjonować na 

jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku placówka opiekuńczo – wychowawcza. 

Mieszkanie chronione zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest 

formą pomocy społecznej przygotowującą pod opiekę specjalistów osoby tam przebywające do 

prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Zatem 

mieszkanie chronione jako forma pomocy społecznej nie wpisuje się w katalog jednostek wymienionych 

w art. 106 ust. 2 a cyt. ustawy i w związku z tym może funkcjonować w jednym budynku i/lub na jednej 

nieruchomości gruntowej z placówką opiekuńczo – wychowawczą. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

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

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


