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Protokół 178/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 22 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) zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021; 

2) zmiany planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

Zgromadzenia Św. Elżbiety; 
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4) ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania 

publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.; 

5) ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych 

przez Wydział Drogownictwa.  

6. Skierowanie do Rady Powiatu w Prudniku projektów uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-

prognostycznej) dla inwestycji ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice 

Śląskie" w ramach programu Kolej +;  

2) w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;  

3) 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; 

4) w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej" - edycja 2022; 

5) w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" 

- edycja 2022; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu ,,Europejski Prudnik" 

w ramach programu Erasmus +; 

7) w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021; 

7. Skierowanie do Rady Powiatu w Prudniku informacji: 

1) o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych za poprzedni rok szkolny; 

2) w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 

2021/2022. 

8. Skierowanie do Komisji Rewizyjnej informacji: 

1) o remontach cząstkowych dróg powiatowych; 

2) o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. 

w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej przekraczającej 100 tyś. zł. 
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9. Sprawy różne:  

1) Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Prudnickiego za III kwartał 2021 r. 

2) Wniosek Wydziału Drogownictwa o wyrażenie zgody na postępowanie w sprawie powalonych drzew 

przy drodze powiatowej. 

3) Wniosek Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie budowy przy ZGKiM w Lubrzy 

ok. 80 mb chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1280 O relacji Lubrza – Jasiona, ul. Harcerska oraz 

budowy wyniesionego przejścia dla pieszych. 

4) Wniosek Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska w sprawie zakupu busa osobowego dla ekipy 

remontowej Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

5) Rozwiązanie umowy użyczenia z Ośrodkiem Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich i nieodpłatne przekazanie sprzętu. 

6) Rozwiązanie umowy użyczenia z Domem Pomocy Społecznej w Prudniku i nieodpłatne przekazanie 

sprzętu. 

7) Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia sprzętu dla 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w ramach projektu ,,Kooperacja 3D – model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. 

8) Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zasobów/ procesów/ krytyczności; 

10. 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 Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2021. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 

2021. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planu 

finansowego budżetu na 2021 r. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego budżetu na  

2021 r. 

3) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej 

dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów 

pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki 

wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej 

dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety. 

4) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Prudnickiego w roku 2022. Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 

64.020,00 zł.   

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

w 2022 r. 

5) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich  

i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Drogownictwa. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg 

powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Drogownictwa. 

Ad. 6 

1) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-prognostycznej) 

dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach 
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programu Kolej +. Poinformował, że na podstawie uchwały nr XXIX/240/2020 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa  

w celu realizacji „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej  - KOLEJ + 

do 2028 roku” wyrażono zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Partnerstwa i wspólną 

realizację w/w projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zwrócił się z prośbą  

o udzielenie pomocy finansowej o łącznej wysokości 19 986,25 zł. w formie dotacji celowej na 

realizację przedmiotowego zadania. Koszt realizacji dokumentacji wynosi 1 159 890, 00 zł. brutto,  

z czego 1 000 000,00zł. pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez 

Zarząd Województwa Opolskiego, a 159 890,00 zł. stanowić będą środki własne partnerów projektu,  

w tym Powiatu Prudnickiego w wysokości 19 986,25 zł. Niezbędne jest potwierdzenie  

w/w zabezpieczenia finansowego partnerów na realizację inwestycji w formie stosowanych uchwał. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-prognostycznej) dla 

inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach 

programu Kolej +. 

2) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie 

prudnickim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Poinformowała, że projekt „Młodzi przedsiębiorcy 

w powiecie prudnickim” został opracowany w związku z ogłoszonym konkursem współfinansowanym  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających 

na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Celem Głównym projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat zamieszkujących obszar powiatu 

prudnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, poprzez 

udzielenie wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 25 osób. 

Udzielona pomoc przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a utworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości oraz konkurencyjności w powiecie 

prudnickim. W związku z rozwojem nowo utworzonych przedsiębiorstw ilość zatrudnionych w nich osób 

będzie sukcesywnie wzrastała, co wpłynie na redukcję stopy bezrobocia. Łączny budżet wniosku  

o dofinansowanie projektu wynosi 762 195,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie realizacji 

projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu 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. 

Poinformowała, że zmiana dotyczy konieczności uzupełnienia brzmienia paragrafu 1 o ustęp 2, 

określający przeznaczenie środków finansowych w ramach rehabilitacji zawodowej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt 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. 

4) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu  

pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022. Poinformowała, że poprzednie edycje 

Programu, tj. edycja 2019 - 2020  oraz edycja 2021 na terenie Powiatu Prudnickiego cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, które dzięki niemu uzyskały możliwość: poprawy 

jakości ich życia, w szczególności poprzez wsparcie w kontaktach społecznych; zapewnienie 

adekwatnego do potrzeb wsparcia i pomocy w wyjściu z domu; ułatwienie zaangażowania się w życie 

społeczno-kulturalne, w tym udział w wydarzeniach społecznych/ kulturalnych/ rozrywkowych/ 

społecznych. Realizacja Programu odbywa się pomimo pandemii Covid-19, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. W roku 2020 PCPR zatrudniał w formie umowy zlecenie 35 asystentów osób  

niepełnosprawnych, a  z usług asystenckich skorzystało ponad 50 osób. Obecnie są zawarte 74 umowy, 

wspierające 97 niepełnosprawnych, w tym 14 dzieci oraz 65 dorosłych o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Jednocześnie wciąż do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgłaszają się 

kolejne osoby z prośbą o przyznanie usług asystenckich. Osoby te są zainteresowane udziałem  

w Programie w 2022 roku i, o ile będzie on kontynuowany – w kolejnych latach. Program pn. „Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, podobnie jak trwająca obecnie edycja, umożliwia 

przyznanie usług osobom niepełnoletnim, co jest bardzo pomocne zarówno dla dzieci  

z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunów, a także kładzie nacisk na pomoc osobom wymagającym 

wysokiego poziomu wsparcia. Dodatkowo Program umożliwiał dofinansowanie jednostek samorządu 

terytorialnego realizujących zadania mające na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. PCPR 

z własnych kontaktów z osobami niepełnosprawnymi, rozmów z przedstawicielami ośrodków pomocy 
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społecznej oraz podmiotami zaangażowanymi w pomoc niepełnosprawnym wie, że pomoc w postaci 

usług asystenckich jest  dla nich dużym wsparciem a realizacja Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2022 pozwoli choć w części zaspokoić zapotrzebowanie na tego typu pomoc. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 

2022. 

5) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu  

pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. Poinformowała, że poprzednie edycje Programu tj.: edycja 

2019, edycja 2020 oraz edycja 2021, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Głównym celem Programu 

jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

i orzeczeniami równoważnymi. Realizacja programów resortowych „Opieka wytchnieniowa”- edycja 

2019, 2020 i 2021 w znacznym stopniu przyczyniła się do podniesienia jakości sprawowanej opieki nad 

osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Prudnickim. Dodatkowo Program umożliwił 

dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania mające na celu wsparcie 

społeczne osób niepełnosprawnych.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. 

6) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus +. Poinformowała, że Dyrektor Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do w/w projektu. 

Program skierowany jest do uczniów klas technikum i obejmuje realizację praktyk zawodowych  

we wszystkich nauczanych zawodach w szkole. Wartość projektu to 80 tys. zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu 

Erasmus +. 

7) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do 
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otrzymania dochodów oraz wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 427.439 

zł. Zwiększono dochody majątkowe: w Rozdziale 60014 o kwotę 20.000 zł.  (dotacja z Gm. Biała); 

w Rozdziale 80195 o kwotę 6.000 zł. (dochody z rozliczenia projektu UE). Wprowadzono dochody 

bieżące: w Rozdziale 60014  zwiększono o kwotę 22.000 zł. (wpływy z różnych opłat); w Rozdziale 

60095  zwiększono o kwotę 500 zł. (wpływy z różnych opłat); w Rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 

1.000 zł. (wpływy z opłat za trwały zarząd); w Rozdziale 71012  zwiększono o kwotę 50.000 zł. (wpływy 

z usług); w Rozdziale 75020 zwiększono o kwotę 46.000 zł. (wpływy z opłat, rożnych dochodów 

i zwrotów z lat ubiegłych); w Rozdziale 75622  zwiększono o kwotę 40.000 zł. (wpływy z podatku 

dochodowego od osób prawnych); w Rozdziale 85395 zwiększono o kwotę 152.439 zł. (dotacja na 

realizacje projektu ze środków UE); w Rozdziale 90019  zwiększono o kwotę 20.000 zł. (wpływy 

z różnych opłat); w Rozdziale 92195 o kwotę 69.500 zł. (dochody z rozliczenia projektu UE). Po stronie 

planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę 40.000 zł.  (Budowa 

chodnika w m. Łącznik); w Rozdziale 60095 o kwotę 20.000 zł. (dotacja na dokumentacje w ramach 

Kolej +); w Rozdziale 80195 o kwotę 6.000 zł. (dokumentacja na rozbudowę placu manewrowego przy 

CKZiU); w Rozdziale 90095 o kwotę 10.000 zł. (zwiększenie wydatków projektu „Bioróżnorodność 

bogactwem Gminy Głuchołazy, gminy Nysa, Gminy Nysa, Powiatu Prudnickiego". Zwiększono plan 

wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące 

w Rozdziale 60014 - kwota 31.470 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75411 - kwota 15.000 zł.; 

w Rozdziale 80102 o kwotę 200.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia w SOSW); w Rozdziale 

80117 o kwotę 2.530 zł. (dotacja na kursy kwalifikacyjne dla uczniów); w Rozdziale 80120 o kwotę 

30.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia LO1); w Rozdziale 80134 o kwotę 20.000 zł. (zwiększenie na 

wynagrodzenia w SOSW); w Rozdziale 85295 o kwotę 15.341,53 zł. (zwiększenie wydatków projektu 

„Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej”- II edycja); w Rozdziale 85395 o kwotę 152.439 zł. ( realizacja projektu ze 

środków UE); w Rozdziale 90001 na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - kwota  

20.000 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano  zmniejszenia: w Rozdziale 85295 o kwotę 

70.000 zł. ( wykonanie dokumentacji dla obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą); w Rozdziale 

85295 o kwotę 15.341,53 zł. (zmniejszenie wydatków projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- II edycja). Po 

stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia: (przesunięcie na wydatkowanie zadań 

bieżących w innych rozdziałach): w Rozdziale 85403 o kwotę 50.000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2021. 
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Ad. 7  

1) Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych za poprzedni rok szkolny. 

Poinformował, że obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie Powiatu informacji wynika  

z art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Informacja została przygotowana  

w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej. 

Zarząd Powiatu szczegółowo przeanalizował przedstawione dane zawarte w informacji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację o realizacji zadań 

oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Prudnicki za poprzedni rok szkolny. 

2) Pan Ryszard Matuszak, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił informację  

w sprawie organizacji i przygotowania jednostek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022. 

Poinformował, że przygotowanie informacji wynika z planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację w sprawie organizacji  

i przygotowania jednostek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022. 

Ad. 8 

1) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła informacje o wykonaniu remontów cząstkowych 

nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego w I połowie 2021 r. oraz 

ich przygotowanie do zimy. Poinformowała, że materiał został przygotowany przez Wydział 

Drogownictwa i będzie analizowany na Komisji Rewizyjnej w bieżącym miesiącu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Rewizyjnej informacje o wykonaniu 

remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego w I połowie 

2021 r. oraz ich przygotowanie do zimy.  

2) Pan Witold Rygorowicz, Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. przedstawił informację  

o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w PCM S.A. w Prudniku w 2020 r. oraz  

I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej przekraczającej 100 tyś. zł.:  

- remont dachu na budynku neurologii Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, kwota 

147 054,74 zł. brutto; 
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- przebudowa części szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizacji w budynku 

PCM S.A. w Prudniku przy ul. Piastowskiej 64, kwota 1 254 040,62 zł. brutto; 

- wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych, przebudowa dwóch łazienek, wymiana armatury, 

zamurowanie pionów w budynku PCM, kwota 56 000,00 zł. brutto; 

- wydzielenie klatki schodowej związane z dostosowaniem do warunków bezpieczeństwa pożarowego 

w budynku PCM, etap I: 50 000,00 zł. brutto, etap II: 75 000,00 zł. brutto; 

- przebudowa kanalizacji deszczowej w PCM, etap II: 65 086,72 zł. brutto; 

- roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika, budowa instalacji 

wewnątrz szpitala oraz dzierżawa zbiornika, kwota 782 565,50 zł. brutto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Rewizyjnej informację  o zrealizowanych 

lub realizowanych pracach remontowych w PCM S.A. w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r.,  

o wartości jednostkowej przekraczającej 100 tyś. zł. 

Ad. 9 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Prudnickiego za III kwartał 2021 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki nie udzielał poręczeń  

i gwarancji, nie występują zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął. Dane 

dotyczące wykonania budżetu jst w tym: dochody 56 432 802,74 zł., w tym: dochody majątkowe 

5 986 811,76 zł.; wydatki 48 930 053,63 zł, w tym wydatki majątkowe 4 869 062,43 zł.; nadwyżka 

7 502 749,11 zł.; przychody 6 996 865,52 zł.; rozchody 2 865 870,66 zł. Wykorzystanie środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu: środki otrzymane – Plan 

3 643 605,43 zł.; wykonanie 1 716 356,53 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła wniosek Wydziału Drogownictwa o wyrażenie 

zgody na postępowanie w sprawie powalonych drzew przy drodze powiatowej. Poinformowała,  

że w dniu 20.10.2021 r. osoba prywatna zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

wiatrołomu  w pasie drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK 40). Powalone drzewa 

są zazwyczaj słabe i spróchniałe. Drzewo nadaje się wyłącznie na opał. Wnioskodawca wyraził chęć 

uprzątnięcia i zakupu drzewa za 20 % wartości drewna. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uprzątnięcie powalonego drzewa przy drodze powiatowej relacji Biała 

– Mochów przez osobę prywatną  i sprzedaż drewna na opał za 20 % jego wartości. 

3) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła wniosek Wydziału Drogownictwa o zajęcie 

stanowiska w sprawie budowy przy ZGKiM w Lubrzy ok. 80 mb chodnika w pasie drogi powiatowej 

Nr 1280 O relacji Lubrza – Jasiona, ul. Harcerska oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych. 

Poinformowała, że w dniu 12 października br. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął 

przekazany przez Wójta Lubrzy wniosek Pana Stanisława Aleksandrowicza, zgłoszony podczas  

XXXI Sesji Rady Gminy Lubrza, dot. wybudowania przy ul. Harcerskiej w Lubrzy chodnika oraz 

wyniesionego przejścia dla pieszych. Radny argumentuje swój wniosek chęcią poprawy bezpieczeństwa 

dzieci uczęszczających do szkoły, gdyż kierowcy często nie stosują się do ograniczenia prędkości do  

40 km/h. Wydział Drogownictwa informuje, że na całym zabudowanym odcinku ul. Harcerskiej  

w Lubrzy są już jednostronne chodniki. Sprawę utrudnia brak miejsca na budowę dodatkowego 

pełnowymiarowego chodnika zgodnego z warunkami technicznymi, który powinien mieć min 2,00 m, 

jednak w związku z tym, że jest to droga klasy ,,D” (dojazdowa), to alternatywnie projektowane ciąg 

pieszy można nazwać ,,opaską” i odpowiednio zmniejszyć jego szerokość. Szacunkowy koszt 

inwestycji to: ok. 10 000 zł., budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem 

poziomym i pionowym; ok. 26 000 zł., budowa ,,ciągu pieszego” na dł. ok 80 mb.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na budowę chodnika przy ZGKiM w Lubrzy w pasie drogi 

powiatowej relacji Lubrza – Jasiona, ul. Harcerska oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych, 

jednak rozważy wniosek ponownie, jeżeli Gmina zadeklaruje partycypacje w kosztach. 

4) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła wniosek Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska 

w sprawie zakupu busa osobowego dla ekipy remontowej Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. Poinformowała, że na mocy Uchwały Nr 162/557/2021 z dnia 30 czerwca br., 

wprowadzono do budżetu 25 000,00 zł. na zakup busa. W dniu 21 października br. w odpowiedzi na 

zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły dwie oferty. Oferta która spełnia założenia postawione 

w postępowaniu oraz najniższą cenę wynosi 34 200,00 zł. brutto. (Volkswagen Transporter 2,0;  

2011 r.). Wydział proponuje zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki własne w kwocie 9 200,00 zł., 

w celu realizacji w/w oferty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków własnych w kwocie 9 200 zł., 

na zakup busa osobowego dla ekipy remontowej Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

5) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek poinformowała, że w związku z rozwiązaniem umowy 

użyczenia zawartej w kwietniu 2021 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, 
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wynikającego z zakończenia realizacji projektu pn. ,,Wspieramy DPS” w ramach PO WER, na 

użyczenia dozowników oraz stacji dezynfekującej, proponuje się nieodpłatne przekazanie w/w środków 

trwałych dla Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użyczenia i nieodpłatne przekazanie dla Ośrodka 

Rehabilitacji i Pomocy Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich 6 dozowników do płynu 

dezynfekującego oraz 4 stacji dezynfekujących, otrzymanych z ROPS w Opolu. 

6) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek poinformowała, że w związku z rozwiązaniem umowy 

użyczenia zawartej w kwietniu 2021 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, 

wynikającego z zakończenia realizacji projektu pn. ,,Wspieramy DPS” w ramach PO WER, na 

użyczenia dozowników oraz stacji dezynfekującej, proponuje się nieodpłatne przekazanie w/w środków 

trwałych dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użyczenia i nieodpłatne przekazanie dla Domu 

Pomocy Społecznej w Prudniku 10 dozowników do płynu dezynfekującego oraz 5 stacji 

dezynfekujących, otrzymanych z ROPS w Opolu. 

7) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek poinformowała, że proponuje się użyczenie dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku bramkę do dezynfekcji INDID – 90, otrzymaną w ramach 

projektu pn. ,,Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

bramki do dezynfekcji, użyczonej przez ROPS w Opolu oraz przekazanie płynów do dezynfekcji. 

8) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek przedstawiła wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zasobów/ 

procesów/ krytyczności. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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Ad. 10 

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 

 


