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Protokół 174/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 30 września 2021 r. 

 

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 5 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, 

5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o dokonanie zmian w porządku 

obrad sesji zwołanej na dzień 30 września 2021 r. poprzez wprowadzenie: 

1) autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 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 

(druk nr 368a); 

2) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk  

nr 372b); 
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3) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk  

nr 374); 

4) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk  

nr 375). 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu raportu z przebiegu i wyników konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 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. 

7. Sprawy różne:  

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie wprowadzenia do budżetu na 2021 r. zadania 

pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od 

miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845 m”; 

2) Przedstawienie odpowiedzi Burmistrza Gminy Biała w sprawie dofinansowania przez gminę zadania 

pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od 

miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845 m”; 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,,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”; 

4) Przedstawienie informacji nt. przedłużenia realizacji projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 

edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO 

WO) i podpisanie aneksu do umowy użyczenia sprzętów; 

5) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami dot. wniosku 

Burmistrz Prudnika w sprawie rozwiązania umowy użyczenia pomieszczenia położonego na parterze 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 3; 

6) Przedstawienie ekspertyzy technicznej dot. inwestycji pn.: ,,Kompleksowa modernizacja przejścia 

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

7) Przedstawienie rezygnacji z członka Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka 

Akcyjna w Prudniku. 
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Po sesji: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego na 2021 r.; 

3) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych 

z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024; 

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową; 

5) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

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

obraz został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić z wnioskiem do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o dokonanie zmiany w porządku sesji zwołanej na dzień 

30 września 2021 r. poprzez wprowadzenie:  

1) autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 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 

(druk nr 368a). Potrzeba wprowadzenia pkt wynika z wniosku PCPR w Prudniku w sprawie 

autopoprawki projektu uchwały w zakresie § 2 w/w uchwały; 

2) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk  

nr 372b). Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 55.000zł. w Rozdziale 80195 (otrzymane dochody 

po rozliczeniu projektu ze środków UE). Zwiększono dochody bieżące: o kwotę 567.240 zł. 

w Rozdziale 60014 (środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie remontu drogi relacji Biała-

Mochów); o kwotę 83.620 zł. w Rozdziale 70005 (dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej); o kwotę 45.000 zł. w Rozdziale 80195 (otrzymane dochody po rozliczeniu 

projektu ze środków UE). Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 850.860 zł. w Rozdziale 
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60014 na "Remont drogi powiatowej nr 1208 relacji Biała-Mochów (do DK40) na odcinku od  

m. Rostkowice do m. Mionów na odcinku 2845m.". Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zmniejszenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 100.000 zł. (wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 

w budynku SP-etap I-3p. budynku). Zwiększono dochody bieżące: o kwotę 283.620 zł. w Rozdziale 

60014 (deklarowana dotacja z Gminy Biała na dofinansowanie remontu drogi relacji Biała-Mochów); 

Zwiększono wydatki bieżące: o kwotę 283.620 zł. w Rozdziale 60014 na "Remont drogi powiatowej  

nr 1208 relacji Biała-Mochów (do DK40) na odcinku od m. Rostkowice do m. Mionów na odcinku 

2845m."; 

3) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk  

nr 374); 

4) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk  

nr 375). W zakresie punktów 3 i 4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 września 2021 r. zajęła 

stanowisko w sprawie rozpatrywanych skarg na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku i skierowała do Rady Powiatu w Prudniku projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia  

w/w skarg. Ze względu na potrzebę zawiadomienia skarżących o zajętym stanowisku w sprawie 

rozpatrzenia skarg, wnosi się o umieszczenie projektów uchwał – druk 374 i 375 w pkt 4 i 5 porządku 

obrad sesji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 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 (druk nr 368a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt drugi. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372b). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt trzeci i czwarty. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekty uchwał  

w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  

w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 374 i 375). 
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Ad. 6 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przebiegu i wyników konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 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 konsultacje 

społeczne w/w projektu uchwały zostały przeprowadzone w dniach od 8 do 29 września 2021 r. Odbyły 

się w trybie określonym Uchwałą Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Projekt uchwały został opublikowany w dniu 8 września 2021 r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej do dnia  

29 września 2021 r. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do 

wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu skierował raport do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7  

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

w sprawie wprowadzenia do budżetu na 2021 r. zadania pn.: ,,Remont drogi powiatowej  

nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości 

Mionów na odcinku 2845 m”. Poinformowała, że w 2020 r. Powiat Prudnicki złożył wniosek do 

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 24.09.2021 r. wpłynęło pismo 

od Wojewody Opolskiego informujące o możliwości dofinansowania w/w zadania w kwocie  

567 240,50 zł. W związku z powyższym Wydział Inżynierii wnioskuje o wprowadzenie zadania do 

budżetu na rok 2021 r. i zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1 134 481,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wprowadzenie zadania pn.: ,,Remont drogi 

powiatowej nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do 

miejscowości Mionów na odcinku 2845 m” do budżetu na rok 2021 r. i polecił zabezpieczyć środki na 

w/w cel. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź Burmistrza Gminy Biała  

na pismo w sprawie dofinansowania przez gminę zadania pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1208 O 

relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów 

na odcinku 2845 m”. Poinformowała, że Burmistrz Białej deklaruje środki finansowe stanowiące 50 % 

wkładu własnego Powiatu, jednak w kwocie nie większej, niż 300 000,00 zł. 



str. 6 
 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 

technicznej dla zadania pn.: ,,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”. Poinformowała, że 

całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi 235 722,00 zł. netto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,,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”. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z przedłużeniem 

realizacji projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), należy zawrzeć aneks do 

umowy użyczenia nr ROPS/136/2020 z dnia 13.07.2020 r., w zakresie terminu obowiązywania oraz 

unieważnienia umowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy użyczenia sprzętów do 

używania na czas nieoznaczony w ramach projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 

(RPO WO 2014-2020). 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami dot. wniosku Burmistrz Prudnika w sprawie rozwiązania 

umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni 15,75 m2, położonego na parterze budynku przy  

ul. Jagiellońskiej 3, który dotychczas był przedmiotem najmu na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Prudniku. W pomieszczeniu znajduje się szafa sterownicza z urządzeniami do odbioru i przesyłu 

obrazu z kamer monitoringu miejscowego miasta Prudnik. Zapisy kodeksu cywilnego i umowy 

przewidują możliwość rozwiązania umowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na rozwiązanie z Gminą Prudnik umowy użyczenia 

pomieszczenia położonego na parterze budynku przy ul. Jagiellońskiej 3. Polecił podpisanie 

porozumienia z gminą w sprawie rozwiązania umowy i w następstwie protokołu zdawczo odbiorczego. 
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6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła ekspertyzę techniczną dot. inwestycji  

pn.: ,,Kompleksowa modernizacja przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na  

ul. Dąbrowskiego w Prudniku”. Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej analizy istniejącej 

zabudowy: mieszkalnej, mieszkalno-usługowej oraz publicznej; geometrii drogi ul. Dąbrowskiego, 

prędkości oraz struktury rodzajowej pojazdów poruszających się po jezdni, a także ilości pieszych 

przekraczających skrzyżowanie z ul. Parkową, stwierdzono za zasadne wprowadzenie rozwiązań 

spowalniających ruch oraz zapewniających większe bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. 

Głównym wskazaniem do przeprowadzenia w/w inwestycji jest bliskość Szkoły Podstawowej  

nr 4 zlokalizowanej na ul. Dąbrowskiego 2 w Prudniku. Dojście do w/w szkoły prowadzi przez 

skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego oraz ul. Parkowej. Skrzyżowanie jest pokonywane również przez osoby 

zmierzające na Cmentarz Komunalny. Dodatkowo przez skrzyżowanie prowadzi trasa dojazdowa do 

Kopalni Szarogłazu – Dębowiec, co także znacząco wpływa na bezpieczeństwo pieszych. Istniejący 

chodnik w kierunku Szkoły Podstawowej nr 4 jest wąski, a ogrodzenie oraz roślinność zlokalizowane 

bezpośrednio przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ograniczają widoczność kierującym 

pojazdami mechanicznymi. Dzieci w wieku szkolnym, ze względów swojej niedojrzałości nie są 

świadome zagrożeń oraz konsekwencji swoich działań. Istniejącą infrastrukturę należy dostosować  

w taki sposób, aby kierowcy mieli zapewnioną pełną widoczność  lub zredukować prędkość pojazdów 

pokonujących skrzyżowanie. Wprowadzone rozwiązania mają przyczynić się do poprawy 

bezpieczeństwa głównie najmłodszych, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. W ramach 

uspokojenia ruchu sugeruje się zaprojektowanie i wybudowanie wyniesionej tarczy skrzyżowania  

ul. Dąbrowskiego oraz ul. Parkowej, a także na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w odległości  

ok. 105 m od w/w skrzyżowania, wprowadzenia systemu inteligentnej sygnalizacji świetlnej. 

Wyniesiona tarcza skrzyżowania jest rozwiązaniem uspokojenia ruchu znajdujące swoje zastosowanie 

w obszarach zabudowanych, gdzie dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 30-50 km/h. Stosuje się je 

z powodzeniem w celu zmniejszenia prędkości pojazdów przejeżdżających przez przejście, poprawienia 

komfortu pieszym podczas przekraczania jezdni w poziomie chodnika, zmniejszenia zagrożenia 

wypadkami z udziałem pieszych. Wysokość wyniesienia powinna być dostosowana do wysokości 

chodnika, tak aby pieszy przekraczał jezdnie przez płaską powierzchnię. Szerokość przejścia należy 

dobrać indywidualnie do potoku pieszych. Zastosowanie najazdów typu sinusoidalnego lub w formie 

łuku pionowego o R=17,2 m powoduje, że przejazd z zadaną prędkością nie powoduje nieprzyjemnego 

podrzutu i ewentualnego niszczenia zawieszenia pojazdów. Łagodniejszy najazd powoduje obniżenie 

poziomu hałasu powstałego przy najechaniu na próg spowalniający. Hałas i drgania powstałe w wyniku 

najeżdżania pojazdów na progi spowalniające, a niewątpliwie pewną formą takiego urządzenia jest 

skrzyżowanie z wyniesioną tarczą, stanowi istotną obawę okolicznych mieszkańców przed 

wprowadzeniem takiego rozwiązania w pobliżu ich domostw. Progi spowalniające z racji podobnej 

funkcji bywają mylone z progami podrzutowymi, których charakterystyka działania powoduje 

podrzucenie pojazdu oraz dyskomfort akustyczny. Prawidłowe wykonanie progu najazdowego, 
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zastosowane w odpowiednim miejscu oraz zastosowanie łagodniejszej formy najazdu znacząco 

redukuje powstałe drgania i towarzyszące temu hałas. W opinii opracowującego ekspertyzę 

wprowadzenie na ul. Dąbrowskiego wyniesionego przejścia dla pieszych jak i skrzyżowania  

z wyniesioną tarczą jest zasadne. Wpłynie pozytywnie na redukcję prędkości pojazdów, co bezpośrednio 

przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zasadnym byłoby rozwinięcie 

zastosowanych rozwiązań o wprowadzenie wyniesionego przejścia w dalszej części ul. Dąbrowskiego, 

a także szykan, miejscowych zwężeń jezdni lub zlokalizowanie naprzemiennych miejsc postojowych  

w taki sposób, aby zastosowane rozwiązania zredukowały prędkość pojazdów na większym odcinku  

ul. Dąbrowskiego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 27 września 2021 r. do 

Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła rezygnacja Pana Ryszarda Brzozowskiego z członka 

Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu w Prudniku, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę  

w posiedzeniu. 

Po sesji:  

Ad. 8 

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 Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych 

w latach 2021-2024. 

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

uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową. Poinformowała, że w załączniku do Uchwały Nr 147/505/2021 Zarządu Powiatu  

w Prudniku z dnia 19 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie: - do 95 % kosztu zakupu sprzętu elektronicznego 

typu: laptop lub komputer stacjonarny z monitorem, tablet nie więcej jednak niż do 2 000 zł., - do 95 % 

kosztu zakupu programów specjalistycznych tj. programów logopedycznych, ,,oprogramowania 

Mówik” itp., uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż 2 500 zł., - do 95 % 

kosztu zakupu sprzętów specjalistycznych służących do alternatywnego komunikowania się, - do 95 % 

kosztu zakupu C-Eye itp., uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż  

12 500 zł.”. Pojawienie się nowoczesnego sprzętu do komunikacji alternatywnej oraz zainteresowanie 

mieszkańców Powiatu Prudnickiego nowymi technologiami podnoszącymi komfort życia osób 

niepełnosprawnych poprzez umożliwienie komunikacji z otoczeniem, przy jednoczesnym braku 

ogólnokrajowych wytycznych i rozwiązań systemowych sprawiło, iż koniecznym stało się 

wypracowanie własnych zasad regulujących przyznawanie dofinansowań do tego typu urządzeń.  

W związku z tym proponuje się poszerzenie katalogu refundowanych urządzeń w ramach zadania 

likwidacja barier w komunikowaniu się oraz określenie pułapu dofinansowania, uwzględniającego 

potrzeby mieszkańców powiatu oraz możliwości budżetowych w tym zakresie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasad 

udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową. 

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

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. Poinformowała, że  

w szczegółowym zakresie działania oraz kompetencji Wydziałów, Samodzielnych Referatów  

i samodzielnych stanowiskach pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Prudniku wprowadza się następujące zmiany: w Części I „Wydziały” 

wprowadza się następujące zmiany:  Dział 7. „Wydział Inżynierii” otrzymuje brzmienie: ,,Wydział 

Inwestycji”. Do zadań Wydziału Inwestycji należy: utrzymywanie budynków nie przekazanych  

w trwały zarząd innym jednostkom organizacyjnym powiatu; współdziałanie z trwałymi zarządcami  

w zakresie remontów i inwestycji budynków; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; realizacja 
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inwestycji i projektów ze środków zewnętrznych. Dodaje się dział 7a: ,,Wydział Drogownictwa”. Do 

zadań Wydziału Drogownictwa należy: zarządzanie drogami; planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne; imprezy masowe; zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych; realizacja 

projektów ze środków zewnętrznych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Ad. 9 

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 

 

     Alicja Zawiślak 

 


