Informacja o Powiecie Prudnickim
i zakresie działalności Starostwa Powiatowego
w Prudniku
Powiat Prudnicki łączy 4 gminy: Prudnik, Głogówek, Białą i Lubrzę.
Organami powiatu są: Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.
Przewodniczącym Rady jest Pan Józef Janeczko.
Starostwo Powiatowe jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu.
Starosta kieruje pracą Starostwa Powiatowego.
Starostą Prudnickim jest Pan Radosław Roszkowski.
Starostwo Powiatowe w Prudniku ma swoją główną siedzibę przy
ul. Kościuszki 76 w Prudniku.

Zadania Starostwa Powiatowego
Starostwo realizuje wiele zadań publicznych, między innymi:
• w Wydziale Administracji Budowlanej złożysz wniosek
o pozwolenie na budowę i rozbiórkę budynku;
• w Wydziale Komunikacji i Transportu możesz zarejestrować
samochód, odebrać dowód i tablice rejestracyjne oraz prawo jazdy;
• w Wydziale Inżynierii możesz uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa
drogowego; budujemy i remontujemy drogi powiatowe;

• organizujemy transport autobusowy na terenie powiatu
prudnickiego;
• zajmujemy się ochroną środowiska;
• prowadzimy szkoły i placówki oświatowe;
• prowadzimy spis gruntów i budynków na terenie powiatu;
• informujemy mieszkańców powiatu o zagrożeniach
bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska;
• udzielamy porad prawnych dla mieszkańców powiatu;
• chronimy prawa Konsumenta;
• prowadzimy Biuro Rzeczy Znalezionych.

Budynek Starostwa jest częściowo dostosowany dla osób
ze szczególnymi potrzebami
Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdami dla osób
z niepełnosprawnością.
Przed wejściem bocznym do Starostwa jest miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami. Wjechać na parking można od strony Zespołu
Szkół Rolniczych.
Przy wejściu bocznym jest winda. Winda posiada ekran, informację
głosową i napisy w alfabecie Braille'a.
Drzwi w wejściu głównym otwierają się automatycznie.
Punk Obsługi Klienta jest na parterze. Tu pracownik objaśnia jak i gdzie
załatwić sprawę.
Korytarze są szerokie.
Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt ze Starostwem
Osoby z niepełnosprawnością mogą:
• przyjść do Starostwa i omówić swoją sprawę z pracownikiem.
Pracownik może zejść na parter lub zaprowadzić osobę
do odpowiedniego wydziału;
• napisać pismo i wysłać je na adres: Starostwo Powiatowe
w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;
• napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy:
powiatpr@powiatprudnicki.pl;
• zadzwonić pod numer 77 438 17 00;
Dokumenty można też przesłać przez platformę ePUAP lub faksem na
numer: 77 438 17 01.

Tłumacz języka migowego
Zapewniamy bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.
Usługa jest realizowana na wniosek.
Musisz nas poinformować 3 dni przez planowaną wizytą.
Można to zrobić pisemnie lub osobiście. Można zadzwonić przy pomocy
osoby przybranej.

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku
Starostwo Powiatowe w Prudniku jest czynne:
poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 14.30
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:
http://www.powiatprudnicki.pl

