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        Protokół 171/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 08 września 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  

w Prudniku. 

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 Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Wicestarosta – Janusz Siano 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy. 

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.; 
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3) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 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 2022; 

4) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia kontroli nad rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi; 

5) udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów związanych 

z realizacją projektu ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim” – dla Dyrektora PUP, Pani 

Grażyny Klimko; 

6) udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów związanych 

z realizacją projektu ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim” – dla Zastępcy Dyrektora PUP, 

Pana Radosława Nosidlaka; 

7) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – Prudnik; 

8) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – Prudnik; 

9) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - Prudnik; 

10) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych -

Pomorzowiczki– granica Państwa. 

6. Sprawy różne: 

1) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Radnego Józefa Meleszko złożonego na sesji Rady Powiatu 

w dniu 27 sierpnia 2021 r. o przekazanie informacji, jakimi argumentami kierował się Zarząd Powiatu 

składając zażalenie do Sądu Okręgowego na postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczące 

sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób przez Radnego w dniu 27 listopada 

2020 r.; 

2) wniosek o zawarcie porozumienia w sprawie przebadania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Krapkowicach uczęszczającej do szkoły na terenie Powiatu Prudnickiego; 

3) wystąpienie do Wojewody Opolskiego o przekazanie dotacji; 

4) wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 10 sierpnia 

2021 r.; 

5) wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 11 sierpnia 

2021 r.; 

6) wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 12 sierpnia 

2021 r.; 
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7) wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 15 sierpnia 

2021 r.; 

8) wniosek Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców o dofinansowanie konkursu 

recytatorskiego Josepha von Eichendorffa; 

9) przedstawienie decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania; 

10) zajęcie stanowiska w sprawie prośby o wsparcie finansowe Jubileuszowego X Prudnickiego Rajdu 

Staruchów – Seniorów organizowanego przez Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia”; 

11) zajęcie stanowiska w sprawie prośby o wsparcie finansowe wydarzenia pt. ,,700 lecie Moszczanki 

– od przeszłości do teraźniejszości” organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi 

Moszczanka; 

12) zajęcie stanowiska w sprawie skargi Sądu Rejonowego w Prudniku na Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku; 

13) wniosek Prezesa LZS Rudziczka o użyczenie boiska do piłki nożnej na Powiatowym Kompleksie 

Sportowym ,,Orlik”; 

14) wniosek MKS Pogoń Prudnik o użyczenie boiska do piłki nożnej na Powiatowym Kompleksie 

Sportowym ,,Orlik”; 

15) zajęcie stanowiska w sprawie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku 

na utworzenie grupy 15 osobowej języka polskiego realizującej przedmiot w zakresie rozszerzonym  

w roku szkolnym 2021/2022; 

16) zajęcie stanowiska w sprawie prośby dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku  

o przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego; 

17) zajęcie stanowiska w sprawie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku 

o zatrudnienie nauczyciela matematyki; 

18) zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji otrzymanej na prowadzenie  

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych za turnus przeprowadzony w Zespole Szkół 

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; 

19) zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty 

i Zdrowia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Prudnickiego w relacjach z Ministrem Edukacji 

i Nauki, w związku z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. ,,Poznaj Polskę”. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
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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 Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 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 2022. 

Poinformowała, że w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po 

konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w art.5 ust. 5, roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Roczny program 

współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Proponuje się przeprowadzenie konsultacji w terminie od 8 września 2021 r. do 29 września 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu 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 2022. 

4) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…)  przedstawiła projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia kontroli nad rodzinami 
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zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Poinformowała, że w procedurze kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy 

dziecka i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, stanowiącej załącznik do Uchwały  

Nr 219/613/2018 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad 

przeprowadzenia kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  

i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, z późn. zm., dodaje się ust. 13 b w brzmieniu: „13 b.  

W przypadku niepodpisania przez rodzinę zastępczą, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub 

Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu 

kontroli, uznaje się, że termin na wniesienie uwag do protokołu, o których mowa w ust. 14 rozpoczyna 

bieg od pierwszego dnia po upływie terminu na podpisanie protokołu.”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad 

przeprowadzenia kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  

i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

5) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…)  przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania 

dokumentów związanych z realizacją projektu ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim” – dla 

Dyrektora PUP, Pani Grażyny Klimko. Poinformowała, że w ramach pełnomocnictwa Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku jest upoważniony do: złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim”; zawarcia z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Opolu jako Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie projektu 

konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim”, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a w tym również do podpisywania wszelkich dokumentów stanowiących załącznik do 

umowy; składania w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków o dofinansowanie 

realizacji projektu konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim”, oraz wniosków  

o płatność; dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach zmian 

umowy o dofinansowanie projektu konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim”; 

potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu konkursowego za zgodność  

z oryginałem; składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy  

o dofinansowanie projektu konkursowego i do dokonywania wszelkich innych czynności koniecznych 

do realizacji projektu pozakonkursowego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń woli i podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu ,,Młodzi przedsiębiorcy 

w powiecie prudnickim” – dla Dyrektora PUP, Pani Grażyny Klimko. 

6) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…)  przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania 

dokumentów związanych z realizacją projektu ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim” – dla 

Zastępcy Dyrektora PUP, Pana Radosława Nosidlaka. Poinformowała, że w ramach pełnomocnictwa 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku jest upoważniony do: złożenia wniosku  

o dofinansowanie projektu konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim”; zawarcia  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu jako Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie 

projektu konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim”, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, a w tym również do podpisywania wszelkich dokumentów stanowiących 

załącznik do umowy; składania w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków  

o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim”, 

oraz wniosków o płatność; dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie 

warunkach zmian umowy o dofinansowanie projektu konkursowego „Młodzi przedsiębiorcy  

w powiecie prudnickim”; potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu 

konkursowego za zgodność z oryginałem; składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych  

z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu konkursowego i do dokonywania wszelkich 

innych czynności koniecznych do realizacji projektu pozakonkursowego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń woli i podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu ,,Młodzi przedsiębiorcy 

w powiecie prudnickim” – dla Zastępcy Dyrektora PUP, Pana Radosława Nosidlaka. 

7) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…)  przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, 

oznaczonej na mapie nr 19 jako działki nr 2235/32 oraz części działki nr 2229 do kategorii dróg 

gminnych. Poinformowała, że Burmistrz Prudnika w dniu 31.08.2021 r., zwrócił się pismem o wydanie 

pozytywnej opinii w w/w sprawie. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 

stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po 

zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Działka zajęta pod drogą proponowaną do zaliczenia 

do kategorii dróg gminnych jest własnością Gminy Prudnik. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

wewnętrznej w miejscowości Prudnik, mapa 19, do kategorii dróg gminnych. 

8) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…)  przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, 

oznaczonej na mapie nr 6 jako działki nr 2089/156 oraz część działki nr 2160/156 do kategorii dróg 

gminnych. Poinformowała, że Burmistrz Prudnika w dniu 31.08.2021 r., zwrócił się pismem o wydanie 

pozytywnej opinii w w/w sprawie. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 

stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po 

zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Działka zajęta pod drogą proponowaną do zaliczenia 

do kategorii dróg gminnych jest własnością Gminy Prudnik. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

wewnętrznej w miejscowości Prudnik, mapa 6, do kategorii dróg gminnych. 

9) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…)  przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, 

oznaczonej na mapie nr 4 jako działka nr 1021/743 do kategorii dróg gminnych. Poinformowała,  

że Burmistrz Prudnika w dniu 31.08.2021 r., zwrócił się pismem o wydanie pozytywnej opinii  

w w/w sprawie. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do dróg 

gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 

właściwego zarządu powiatu. Działka zajęta pod drogą proponowaną do zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych jest własnością Gminy Prudnik. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

wewnętrznej w miejscowości Prudnik, mapa 4, do kategorii dróg gminnych. 

10) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…)  przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi Pomorzowiczki – granica państwa 

położonej na działce nr 265 obręb Pomorzowiczki na terenie powiatu głubczyckiego do kategorii dróg 

powiatowych. Poinformowała, że Starosta Głubczycki pismem z dnia 24.08.2021 r. zwrócił się z prośbą 
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o wyrażenie pozytywnej opinii w w/w sprawie. Przedmiotowa droga jest drogą o znaczeniu 

ponadlokalnym i stanowi połączenie sieci dróg powiatowych z Republiką Czeską. W związku  

z powyższym Rada Miejska w Głubczycach w dniu 06.06.2021 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/290/21  

w sprawie pozbawienia przedmiotowej drogi kategorii drogi gminnej. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych 

następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu 

opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, gmin na obszarze których przebiega droga, oraz 

zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Pomorzowiczki – granica państwa do kategorii dróg powiatowych.  

Ad. 6 

1) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) poinformowała,  

że Radny Józef Meleszko na sesji w dniu 27 sierpnia 2021 r. złożył ustny wniosek o przekazanie 

informacji, jakimi argumentami kierował się Zarząd Powiatu składając zażalenie do Sądu Okręgowego 

na postanowienie o umorzeniu śledztwa, dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub 

zdrowia wielu osób przez Radnego w dniu 27 listopada 2020 r. i udostępnienie zażalenia.  

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Radnego z odpowiedzią, iż pismo procesowe organu  

w postępowaniu karnym nie stanowi nośnika informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dokument podlega również ochronie tajemnicy 

prawnie chronionej w trybie ustawy o samorządzie powiatowym.  

2) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

o zawarcie porozumienia w sprawie przebadania uczennicy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Krapkowicach uczęszczającej do szkoły na terenie Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że do 

Wydziału Oświaty i Zdrowia wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w w/w 

sprawie. Z informacji powziętych u Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku, 

uczennica jest dzieckiem słabym, poniżej normy intelektualnej, jest w trakcie realizowanych badań. 

Kolejne przewidziane są 17 września pod kątem dysleksji, a 18 października pod kątem dyskalkulii. 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wystąpiło o zgodę Zarządu Powiatu w Prudniku na 

przeprowadzenie przedmiotowych badań przez ich Poradnię, oraz w przypadku wyrażenia zgody 

pokrycie przez Starostwo Powiatowe w Prudniku kosztów tychże badań i sporządzenie przez Starostwo 

Powiatowe w Krapkowicach porozumienia na podstawie zapisów § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r., w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym  

w Krapkowicach w sprawie przebadania dziecka w ich Poradni i polecił kontynuację badań w Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku. 

3) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) poinformowała, że na 

podstawie § 3 umowy nr 9/967.3/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację procesu 

inwestycyjnego związanego z instalacją tlenu medycznego, polegającego w szczególności na 

wykonaniu m.in. dokumentacji, budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, zgodnie  

z obowiązującymi z tym zakresie przepisami, należy wnieść do Wojewody Opolskiego o przekazanie 

dotacji w wysokości 360 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania przez Prudnickie Centrum 

Medyczne S.A. w Prudniku. 

Zarząd Powiatu wniósł do Wojewody Opolskiego o przekazanie dotacji w wysokości 360 000 zł.  

z przeznaczeniem na realizację zadania, procesu inwestycyjnego związanego z instalacją tlenu 

medycznego przez PCM S.A. w Prudniku. 

4) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

Poinformowała, że skarżąca w zarzutach skargi przywołała sformułowania ujęte w opinii Opolskiego 

Zespołu Sądowych Specjalistów odnośnie predyspozycji rodziny do opieki nad dziećmi. Zdaniem 

skarżącej rodzina nie zabezpiecza potrzeb małoletnich i nie sprzyja budowaniu więzi oraz właściwych 

postaw życiowych. Rozpatrując skargę należy ograniczać się do przyznanych kompetencji. W toku 

rozpatrywania skargi nie stwierdzono nieprawidłowości w czynnościach podejmowanych przez PCPR. 

Ponadto w treści skargi nie przywołano żadnych nowych okoliczności w stosunku do skarg 

rozpatrzonych już przez Zarząd Powiatu w Prudniku i uznanych za bezzasadne. Zgodnie z art. 239 kpa 

w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 

wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – 

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. Ponieważ skarga stanowi powielenie skarg 

z dnia 2 czerwca 202 r., 6 lipca 2021 r., 9 lipca 2021 r., 13 lipca 2021 r., 14 lipca 2021 r., dwóch skarg 

z 31 lipca 2021 r., 3 sierpnia 2021r. oraz 5 sierpnia 2021 r., proponuje się podtrzymać stanowisko  

w zakresie uznania ww. skarg za bezzasadne.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko w zakresie bezzasadności skargi i polecił przekazać informację 

nt. wypracowanego stanowiska Wojewodzie Opolskiemu. 
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5) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

Poinformowała, że zdaniem skarżącej rodzina nieprawidłowo odżywia dzieci pozostające pod ich 

opieką, co może prowadzić do wielu chorób. Po raz kolejny skarżąca wniosła o zmianę rodziny dla 

dzieci. Rozpatrując skargę należy ograniczać się do przyznanych kompetencji. W toku rozpatrywania 

skargi nie stwierdzono nieprawidłowości w czynnościach podejmowanych przez PCPR. Ponadto  

w treści skargi nie przywołano żadnych nowych okoliczności w stosunku do skarg rozpatrzonych już 

przez Zarząd Powiatu w Prudniku i uznanych za bezzasadne. Zgodnie z art. 239 kpa w przypadku gdy 

skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano  

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ 

właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 

w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.  Ponieważ skarga stanowi powielenie skarg z dnia  

2 czerwca 2021 r., 6 lipca 2021 r., 9 lipca 2021 r., 13 lipca 2021 r., 14 lipca 2021r., dwóch skarg z 31 

lipca 2021 r., 3 sierpnia 2021 r., 5 sierpnia 2021 r. oraz 10 sierpnia 2021 r., proponuje się podtrzymać 

stanowisko w zakresie uznania ww. skarg za bezzasadne.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko w zakresie bezzasadności skargi. 

6) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

Poinformowała, że zdaniem skarżącej rodzina pozwala dzieciom na oglądanie zbyt dużej ilości bajek, 

co prowadzi do rozdrażnienia. Ponownie skarżąca wniosła o umieszczenie dzieci w zawodowej rodzinie 

zastępczej. Rozpatrując skargę należy ograniczać się do przyznanych kompetencji. W toku 

rozpatrywania skargi nie stwierdzono nieprawidłowości w czynnościach podejmowanych przez PCPR. 

Ponadto w treści skargi nie przywołano żadnych nowych okoliczności w stosunku do skarg 

rozpatrzonych już przez Zarząd Powiatu w Prudniku i uznanych za bezzasadne. Zgodnie z art. 239 kpa 

w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 

wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – 

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.  Ponieważ skarga stanowi powielenie skarg 

z dnia 2 czerwca 2021 r., 6 lipca 2021 r., 9 lipca 2021 r., 13 lipca 2021 r., 14 lipca 2021r., dwóch skarg 

z 31 lipca 2021 r., 3 sierpnia 2021 r., 5 sierpnia 2021 r.,10 sierpnia 2021r. oraz 11 sierpnia 2021 r., 

proponuje się podtrzymać stanowisko w zakresie uznania ww. skarg za bezzasadne.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko w zakresie bezzasadności skargi i polecił przekazać informację 

nt. wypracowanego stanowiska Wojewodzie Opolskiemu. 
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7) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na rodzinę zastępczą z dnia 15 sierpnia 2021 r. 

Poinformowała, że skarżąca zarzuciła rodzinie zastępczej niewydolność wychowawczą, zaniedbywanie 

dzieci intelektualnie i edukacyjnie, manipulowanie dziećmi, brak wpajania prawidłowych wzorców, 

brak nauki samodzielności. Rozpatrując skargę należy ograniczać się do przyznanych kompetencji.  

W toku rozpatrywania skargi nie stwierdzono nieprawidłowości w czynnościach podejmowanych przez 

PCPR. Ponadto w treści skargi nie przywołano żadnych nowych okoliczności w stosunku do skarg 

rozpatrzonych już przez Zarząd Powiatu w Prudniku i uznanych za bezzasadne. Zgodnie z art. 239 kpa 

w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 

wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – 

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.  Ponieważ skarga stanowi powielenie skarg 

z dnia 2 czerwca 2021 r., 6 lipca 2021 r., 9 lipca 2021 r., 13 lipca 2021 r., 14 lipca 2021r., dwóch skarg 

z 31 lipca 2021 r., 3 sierpnia 2021 r., 5 sierpnia 2021 r.,10 sierpnia 2021r. 11 sierpnia 2021r. oraz  

12 sierpnia 2021 r., proponuje się podtrzymać stanowisko w zakresie uznania ww. skarg za bezzasadne.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko w zakresie bezzasadności skargi. 

8) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców o dofinansowanie konkursu recytatorskiego Josepha 

von Eichendorffa, przy współudziale Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Konkurs 

przeznaczony będzie dla szkół podstawowych, średnich i branżowych, a zasięgiem swoim obejmie 

Powiat Prudnicki oraz powiaty ościenne. Jego celem jest ocalić od zapomnienia poetę, któremu ongiś 

mieszkańcy Prudnika na swojej ziemi wystawili pomnik. Zarząd liczy na obecność około 40 uczniów 

oraz wychowawców. Wszystkich kosztów organizacji nie są w stanie pokryć z własnych środków. 

Dlatego też w kosztach partycypować będą Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu i Fundacja 

,,Dzieci bez granic” z Kolonii.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie nagród o wartości 400 zł., na konkurs recytacji wierszy 

poety Josepha von Eichendorffa organizowany przez Zarząd Prudnickiego Koła Towarzystwa 

Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, przy współudziale Prudnickiego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki Publicznej, pod warunkiem współorganizacji konkursu. 

9) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła decyzję 

o odmowie wypłaty odszkodowania. Poinformowała, że po rozpatrzeniu wniesionych roszczeń  

o odszkodowanie za szkodę powstałą z dniu 01.07.2021 r. polegająca na stracie finansowej, 
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odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC dobrowolne przedsiębiorstw nie przysługuje. Podstawą 

decyzji jest umowa ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego na 

rażące naruszenie prawa zawarta w  TUiR Alianz Polska S.A. („Alianz”, „Ubezpieczyciel”) a Powiat 

Prudnicki (Ubezpieczający), na rzecz Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy 

publicznych z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem 

w zakresie określonym w Ustawie z dnia 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 

publicznych za rażące naruszenie prawa. W toku czynności likwidacyjnych ustalono, że w 2020 r. 

Ubezpieczona podjęła decyzję o wypłaceniu na rzecz dwóch wnioskodawców, dofinansowania  

(1500 PLN/osobę) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  

W związku z wezwaniem do zapłaty PFRON z dnia 29.04.2021 r., w dniu 05.07.2021 r. Powiat 

Prudnicki zwrócił się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z żądaniem zwrotu  

ww. środków, ponieważ były nienależne. Wnioskodawcy złożyli niezgodne z prawdą oświadczenia,  

o posiadanym stopniu niepełnosprawności. Brak jest odpowiedzialności Ubezpieczonej za 

przedmiotowe zdarzenie. Decyzja zastała wydana na podstawie zgromadzonych dokumentów, w tym 

oświadczeń wnioskodawców, bez obowiązku żądania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Dodatkowo wskazano, że do dnia zajęcia stanowiska nie otrzymali całości wymaganych w sprawie 

dokumentów. Roszczenie nie dotyczy odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych  

z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem w zakresie 

określonym w Ustawie z dnia 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 

publicznych za rażące naruszenie prawa. Z treści przesłanego certyfikatu nie wynika natomiast aby 

polisa Ubezpieczonej została zawarta w wariancie rozszerzonym, obejmującym odpowiedzialność 

pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.    

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

10) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła prośbę 

o wsparcie finansowe Jubileuszowego X Prudnickiego Rajdu Staruchów – Seniorów organizowanego 

przez Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia”. Poinformowała, że w/w Uniwersytet oraz Prudnicka 

Rada Seniorów pod patronatem Burmistrza Prudnika wystąpiła z prośbą o dofinansowanie 

Jubileuszowego X Prudnickiego Rajdu Staruchów-Seniorów. Celem Rajdu jest: upowszechnienie 

turystki, rekreacji i aktywnego wypoczynku wśród seniorów, promocja zdrowego stylu życia osób 

starszych, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, zmniejszenia poczucia osamotnienia  

i izolacji osób starszych. W realizację Rajdu Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” w Prudniku 

wkłada własne środki i siły, lecz ze względu na potrzebę wsparcia większej liczby uczestników seniorów 

zwraca się o pomoc. Wsparcie finansowe Rajdu będzie ogromnym wkładem w organizację „ Dobrego 

Stylu Życia” prudnickich seniorów. Jednocześnie Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” dziękuje za 

dotychczasową współpracę w organizowanych spotkaniach i imprezach. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe Jubileuszowego X Prudnickiego Rajdu Staruchów 

– Seniorów organizowanego przez Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia” w kwocie 800 zł., pod 

warunkiem współorganizacji imprezy przez Powiat. 

11) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła prośbę 

Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka o wsparcie finansowe wydarzenia pt. ,,700 lecie 

Moszczanki – od przeszłości do teraźniejszości”.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie wydarzenia pt. ,,700 lecie Moszczanki – od przeszłości do 

teraźniejszości” organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka, pod warunkiem 

współorganizacji uroczystości przez Powiat. 

12) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła skargę 

Sądu Rejonowego w Prudniku III Wydziału Rodziny i Nieletnich na Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku. Poinformowała, że w związku z trudnościami, które pojawiły się przy wskazaniu 

rodziny zastępczej dla dziecka, Sąd Rejonowy w Prudniku prosi o podjęcie działań, zmierzających do 

wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości, które godzą w dobra dziecka. Sąd zwrócił uwagę,  

że podobna opieszałość i lekceważenie przez PCPR w Prudniku wezwań Sądu w pilnych sprawach 

małoletnich dzieci, miała też miejsce w styczniu 2020 r., o czym Starosta Prudnicki informowany był 

osobnym pismem.   

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. 

13) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

Prezesa LZS Rudziczka o użyczenie boiska do piłki nożnej na Powiatowym Kompleksie Sportowym 

,,Orlik” im. Tradycji Pogoni Lwów i Polonii Bytom,  w celu przeprowadzenia regularnych treningów. 

Zgrupowania miałyby się odbywać systematycznie w okresie jesiennym w poniedziałek od godz. 19:00 

do 20:30.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie boiska do piłki nożnej na Powiatowym 

Kompleksie Sportowym ,,Orlik” na zgrupowania organizowane przez Prezesa LZS Rudziczka pod 

warunkiem stosowania obuwia dostosowanego do nawierzchni sztucznej trawy. 

14) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek 

MKS Pogoń Prudnik o użyczenie boiska do piłki nożnej na Powiatowym Kompleksie Sportowym 

,,Orlik” im. Tradycji Pogoni Lwów i Polonii Bytom,  w celu przeprowadzenia treningów zawodników 
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drużyny seniorów. Zgrupowania miałyby się odbywać systematycznie we wtorki i środy od godz. 19:00 

do 20:30. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie boiska do piłki nożnej na Powiatowym 

Kompleksie Sportowym ,,Orlik” na zgrupowania organizowane przez MKS Pogoń Prudnik pod 

warunkiem stosowania obuwia dostosowanego do nawierzchni sztucznej trawy. 

15) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Organizacyjnego (…) przedstawiła prośbę 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku na utworzenie grupy 15 osobowej (52% 

klasy) języka polskiego realizującej przedmiot w zakresie rozszerzonym w roku szkolnym 2021/2022. 

Poinformowała, że dyrektor  zwraca się z ponowną prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w/w grupy.  

Uczniowie wybrali do realizacji po 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym nieprzekraczającym ilości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest to klasa humanistyczna, w której priorytetem jest 

realizowanie tego przedmiotu. Język polski w zakresie rozszerzonym, będzie obowiązkowym 

wymogiem przy rekrutacji na studia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na utworzenie grupy 15 osobowej języka polskiego 

realizującej przedmiot w zakresie rozszerzonym w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, w pod warunkiem realizacji zajęć w pełnym składzie uczniów. 

Kontrolę nad liczebnością grupy poleca się Wydziałowi Oświaty i Zdrowia. 

16) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przydzielenie dodatkowych 

zajęć indywidualnych z języka angielskiego dla uczennicy klasy I ( technik weterynarii) w roku 

szkolnym 2021/2022, na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych z języka angielskiego. 

17) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła pismo Dyrektora ZSO nr 1 w Prudniku z  prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

nauczyciela w wymiarze powyżej 1,5 etatu (tj. 1,51) w okresie od 20.09.2021 r. do 22.12.2021 r. Prośba 

dotyczy nauczyciela matematyki, który od 20 września powinien realizować zajęcia wspomagające  

z matematyki dla uczniów klas maturalnych 3bg i 3cg, których uczniowie zadeklarowali wybór tego 

przedmiotu. Nauczyciel uczy przedmiotu obie wymienione klasy, w związku z czym prowadzenie przez 

niego zajęć wspomagających będzie miało wymierne korzyści podczas egzaminów zewnętrznych. 
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Przydzielenie godzin zajęć wspomagających spowoduje przekroczenie limitu zajęć o 0,01 etatu. Ze 

względu organizacyjnych dyrektor nie ma możliwości przydzielenia tych godzin innemu nauczycielowi 

zatrudnionemu w szkole, natomiast zatrudnienie nauczyciela z zewnątrz nie przyniosłoby oczekiwanych 

rezultatów.    

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela matematyki w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku w wymiarze nieprzekraczającym 1,5 etatu. 

18) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła rozliczenie datacji na prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek 

Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy 

przeprowadzony w terminie 17.05.2021 r. – 13.06.2021 r. Jednostkowy koszt kształcenia wynosi  

506 zł., jeden uczeń brał udział w turnusie.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował rozliczenie dotacji otrzymanej na prowadzenie  

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych za turnus przeprowadzony w Zespole Szkół 

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

19) Pani Emilia Cimochowska- Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że proponuje się udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty  

i Zdrowia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Prudnickiego w relacjach z Ministrem Edukacji 

i Nauki, w związku z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. ,,Poznaj Polskę” ustanowionym 

przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu 

przedsięwzięcia pod nazwą ,,Poznaj Polskę” i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie 

teleinformatycznym zgodnie z ww. komunikatem. Pełnomocnictwo w szczególności obejmowałoby 

umocowanie do: sporządzenia i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki  

w ramach przedsięwzięcia, wraz z oświadczeniami oraz wniosku lub wniosków o dofinansowanie 

wycieczki zgodnie z ww. komunikatem; składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, 

wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Oświaty i Zdrowia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Prudnickiego w relacjach  

z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. ,,Poznaj 

Polskę”. 
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Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski……………………….. 

 

       Janusz Siano………………………………….. 

    

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

  


