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Protokół 175/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 07 października 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 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej do 

reprezentowania Powiatu Prudnickiego w sprawach dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów; 

2) upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi – Zarządu Powiatu  

w Prudniku; 
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3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

6. Sprawy różne:  

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dla 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) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu 

Państwa działki nr 535/2 położonej w obrębie miejscowości Moszczanka. 

3) Zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji – kasacji składników rzeczowych nie nadających się do 

dalszego użycia, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

4) Przedstawienie okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego  

w roku szkolnym 2020/2021. 

5) Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o ustosunkowania się do zarzutu Sołtysów postawionych w skardze. 

7. 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 

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

pełnomocnictwa dla Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w sprawach dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów. Poinformowała,  

że zgodnie z ,,Procedurą zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańca 

ORiOP w Racławicach Śląskich”, w związku z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o likwidacji niepodjętych depozytów, Dyrektor ma obowiązek złożenia do Sądu Rejonowego Wydział 

Cywilny w Prudniku wniosku o likwidację niepodjętego depozytu. Wnioskodawcą musi być Powiat  

z uwagi na fakt, iż Ośrodek nie ma możliwości występowania przed Sądem samodzielnie (nie posiada 

osobowości prawnej).  

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

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej do reprezentowania Powiatu Prudnickiego w sprawach 

dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów. 

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

Pana Tomasza Żuklińskiego, specjalistę wykonującego obowiązki Naczelnika Wydziału Drogownictwa 

Starostwa Powiatowego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi – Zarządu Powiatu 

w Prudniku, do wydawania decyzji administracyjnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw  

w imieniu zarządcy drogi – Zarządu Powiatu w Prudniku. 

3) 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. 

4) 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. 

Ad. 6 

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

o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 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”. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia 

wynosi: 914 618,70 zł. netto.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

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

o wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 535/2 położonej w obrębie wsi 
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Moszczanka. Poinformowała, że w dniu 16.09.2021 r. wpłynęło pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa z prośbą o rozważenie przejęcia na mienie powiatu działki nr 535/2 k.m. 9 o powierzchni 

0,0220 ha, położonej w pasie drogi powiatowej. Według informacji z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w/w działka jest oznaczona jako KDG3 – Tereny komunikacji – drogi 

publiczne – ulice i drogi główne. Zgodnie z art. 24 ust. 5c Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa nieruchomości wchodzące w skład zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe 

i wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu 

terytorialnego. Wydział Inżynierii proponuje przyjąć w/w działkę, pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa przygotuje umowę nieodpłatnego przekazania. Powiat Prudnicki będzie 

zobligowany do poniesienia kosztów wyceny gruntu oraz aktu notarialnego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i wyraził zgodę na nieodpłatne przejęcie od Skarbu 

Państwa działki nr 535/2 położonej w obrębie Moszczanka. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół likwidacyjno – kasacyjny 

składników rzeczowych na skutek zużycia, uszkodzenia, zniszczenia, sporządzony w dniu 04-10-2021 r. 

Komisja stwierdziła, że wyszczególnione przedmioty w zgłoszeniu o stwierdzonych uszkodzeniach lub 

wadliwym funkcjonowaniu składników majątkowych, stały się zbędne oraz niezdatne do użytku, wskutek 

czego należy je wykreślić ze stanu inwentarza. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację – kasację składników rzeczowych nie nadających się do 

dalszego użytku, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła okresową analizę stanu bezpieczeństwa  

i higieny pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Prudnickiego w roku szkolnym 2020/2021. Poinformowała, że konsultacje 

służby BHP ze społecznymi inspektorami pracy i przedstawicielami pracowników oświatowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego odbyły się 2 listopada 2020 r. na podstawie  

art. 23711a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W maju 2016 r. służba BHP zakończyła 

pracę nad substancjami i mieszaninami sklasyfikowanymi jako stwarzające zagrożenie. Jednostki 

oświatowe miały za zadanie przekazanie listy stosowanych substancji. Ponadto przekazano do jednostek 

karty charakterystyki. W maju 2020 r. poddano aktualizacji dokumentację dot. substancji i mieszanin 

sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Dodano również środki stosowane do dezynfekcji  

w jednostkach, które przekazały nazwy substancji. W roku szkolnym 2020/2021 służbie BHP łącznie 
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zgłoszono jedno zdarzenie wypadkowe (ZS w Głogówku). Po zbadaniu okoliczności i przesłuchaniu 

poszkodowanego oraz świadków, zostało uznane za wypadek przy pracy indywidualny, lekki. W roku 

szkolnym 2020/2021 nie zgłoszono choroby zawodowej ani żadnego podejrzenia choroby zawodowej. 

Opracowano instrukcje bezpiecznej pracy i ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich jednostek. 

Przekazano im wzór zarządzenia oraz oświadczenia potwierdzające zapoznanie się pracownika  

z treściami niniejszych instrukcji. Ze względu na zamknięcie szkół z powodu epidemii od marca  

2020 r. w CKZiU w Prudniku nie przeprowadzono w maju 2020 r. oraz 2021 r. pomiarów czynników 

szkodliwych. We wrześniu 2021 r. przywrócono zajęcia w szkołach, co pozwoliło na przeprowadzenie 

pomiarów. Wyniki dopisano do Rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na 

stanowisku pracy oraz Kart badań i pomiarów czynników szkodliwych. W analizowanym okresie do 

służby BHP złożono trzy wnioski o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok / 

soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego: 1 osoba z ZSR i 2 osoby 

z CKZiU. Ze względu na ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zawieszenie zajęć w szkołach i przejście na tryb nauczania w formie zdalnej, w roku 

szkolnym 2020/2021 nie zostały wykonane próbne ewakuacje w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Prudnickiego. Nie było możliwości wykonania w sposób efektywny 

obowiązku wynikającego z § 17 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budynków 

budowlanych. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowano dla: CKZiU w Prudniku, SOSW  

w Prudniku, ZSO Nr 1 w Prudniku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku, ZSR  

w Prudniku oraz ZS w Głogówku. Na podstawie wspólnego (Starostwo Powiatowe w Prudniku, 

oświatowe jednostki organizacyjne Powiatu i PCPR w Prudniku) zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie 

przekracza 30 000 euro, sporządzonego przez służbę BHP w jednostkach odbyły się przeglądy 

techniczne, remonty i zakupy urządzeń przeciwpożarowych. Karty ewidencyjne przydziału odzieży  

i obuwia roboczego oraz środków ochrony w większości przypadków prowadzi służba BHP. Obecnie 

przysługują one ponad 80 pracownikom oświatowych jednostek organizacyjnych. W styczniu  

br. przeprowadzono dla wszystkich jednostek oświatowych postępowania na: ,,Przeglądy okresowe – 

badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektów budowlanych w 2021 r.”; ,,Przeglądy 

okresowe instalacji gazowej obiektów budowlanych w 2021 r.”; ,,Przeglądy okresowe przewodów 

kominowych obiektów budowlanych w 2021 r.”; ,,Przeglądy okresowe polegające na sprawdzeniu stanu 

technicznego obiektów budowlanych w 2021 r.”. W sierpniu br. służba BHP wraz z przedstawicielami 

jednostek oświatowych dokonała kontroli – przeglądu obiektów oświatowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Prudnickiego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Z niniejszych 

przeglądów sporządzono protokoły, które przekazano dyrektorom. Stan obiektów szkolnych określa się 

na poziomie dobrym. Najczęstszymi nieprawidłowościami były: braki w oznakowaniu ewakuacyjnym 

i ochrony przeciwpożarowej; niesprawne świetlówki; braki i uszkodzone szczeble w drabinkach na 
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salach gimnastycznych; poręcze balustrad nie są zabezpieczone przed możliwością zsuwania po nich; 

należy zlecić wykonanie przeglądu składu apteczek, osobom wykonującym pracę  

w pomieszczeniach, gdzie się one znajdują. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, Pan Mirosław Czupkiewicz zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutu 

postawionego w skardze w zakresie ,,…braku jakichkolwiek remontów odwodnienia tych dróg”, 

zawartego w skardze złożonej przez Sołtysów dot. długoletniego zaniedbania i braku remontu dróg 

powiatowych w sołectwach: Nowa Wieś Prudnicka, Gostomia, Krobusz-Żabnik oraz Czartowice. 

Zarząd Powiatu wyznaczył Wicestarostę aby ustosunkował się do zarzutu 

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 

 

     Alicja Zawiślak 

 


