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Protokół 186/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 03 grudnia 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. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy 

Społecznej – Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w zakresie jakości 

świadczonych usług oraz przestrzegania praw mieszkańców. 
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2) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o możliwość 

zatrudnienia psychologa szkolnego. 

3) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wydanie 

opinii dotyczącej wyłączenia z eksploatacji istniejącego gazociągu. 

4) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 

Prudniku, Białej i Głogówku. 

5) Przedstawienie uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów 

przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1)  uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę 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; 

2) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę  

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 2021; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

5) przedstawienia autokorekty projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok; 

6) udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Klimko, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do 

składania w imieniu Powiatu Prudnickiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich 

dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych (…); 

7) udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Nosidlakowi, Z-cy Dyrektora do składania  

w imieniu Powiatu Prudnickiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych (…); 

8) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego  

w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej. 
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7. Zamknięcie posiedzenia. 

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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wystąpienie pokontrolne z kontroli 

doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w zakresie jakości świadczonych usług oraz przestrzegania 

praw mieszkańców, przeprowadzoną w dniach 27 sierpnia i 2 września 2021 r., w związku ze skargą  

z dnia 11 sierpnia 2021 r. przesłaną przez mieszkankę Domu do Rzecznika Spraw Obywatelskich. 

Poinformowała, że w kontrolowanym obszarze działalność DPS oceniono pozytywnie  

z nieprawidłowościami. W wyniku kontroli ustalono, że informacje zawarte w skardze dotyczące 

stosowania przemocy w Domu Pomocy Społecznej przez jedną z mieszkanek potwierdziły się. Wobec 

powyższego stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nie przestrzeganiu praw mieszkańców  

w zakresie zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, w tym niepowiadomieniu przez Dyrektora Domu 

do dnia kontroli policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jedną  

z mieszkanek względem innych mieszkańców. Ponadto podczas rozmów z mieszkańcami, które 

odbywały się w ich pokojach dokonano oględzin tych pomieszczeń oraz stwierdzono nieprawidłowości 

z zakresu utrzymania czystości oraz wyposażenia. W związku z powyższym zaleca się zapewnienie 

mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa stosownie do art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej; powiadomienie policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

w przypadkach występowania przemocy względem mieszkańców zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 197 r. kodeks postepowania karnego; zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu 

utrzymania czystości w pokojach mieszkańców oraz utrzymania użytecznych sprzętów na poziomie 

umożliwiającym korzystanie z nich, w oparciu o art. 55 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz  

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o możliwość zatrudnienia psychologa szkolnego. Poinformowała, że dyrekcja 

motywuje wniosek problemami szczególnie po nauczaniu zdalnym. Badania ankietowe wykazały, że 

młodzież ma coraz większe problemy z emocjami i psychiką. Sytuacja wymaga wsparcia tych osób 

przez fachowca. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zatrudnienie psychologa szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych 

w Prudniku, mając na uwadze możliwość korzystania z porad w ramach projektów finansowanych  

ze środków zewnętrznych. 

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

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wydanie opinii dotyczącej wyłączenia z eksploatacji 

istniejącego gazociągu. Poinformowała, że Pan Mateusz Szymalski prowadzący działalność 

gospodarczą pn. Górnośląska Pracownika Projektowa Mateusz Szymalski, pismem z dnia 24.11.2021 r. 

wystąpił o wydanie opinii dotyczącej wyłączenia z eksploatacji istniejącego gazociągu w/c DNI50  

o dł. ok. 530 m i budowy odcinka gazociągu w/c DNI100 MOP 8,4 MPa o dł. ok.530 m w miejscowości 

Prudnik na działkach nr: 2163/28, 1240/81, 1294/20, 1296/20, 1995/20, 1996/20, 1991/20, 1992/20. 

Zgodnie z art.6 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego, inwestor występuje o opinie do Zarządu Powiatu, przekładając opracowanie dokumentacji 

projektowej dokumentacji projektowej wraz z planem zagospodarowania terenu. Opinia, o której mowa 

powyżej wydawana jest w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie 

opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

w zakresie terminalu. Referat proponuje zaopiniować przedłożoną dokumentację bez uwag i zastrzeżeń.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaopiniował przedłożony plan zagospodarowania terenu bez uwag i zastrzeżeń. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Prudniku, Białej i Głogówku. 

Poinformowała, że od 21 czerwca 2021 r. wszystkie punkty na terenie Powiatu Prudnickiego udzielają 

porad w formie stacjonarnej. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną oraz pytaniami 

ze strony wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej proponuje się  podjęcie decyzji o przejściu na 

formę zdalną. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  

w formie zdalnej w okresie świątecznym od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.  

w Prudniku, Białej i Głogówku. 
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5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła Uchwałę Nr XLVIII/415/2021 Rady 

Miejskiej w Głogówku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji 

ZOL-u w Głogówku.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Posiedzenie Zarządu opuściła Pani Alicja Zawiślak. W posiedzeniu bierze udział 4 członków Zarządu, 

co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 6 

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

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku zmieniającej uchwałę 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, w związku z omyłką pisarską w dacie realizacji 

Programu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej 

uchwałę 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. 

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

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę  

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 2021. Proponuje się przeprowadzenie konsultacji w terminie od dnia  

10 grudnia 2021r. do dnia 21 grudnia 2021r. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 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 2021. 



str. 6 
 

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 Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Prudnickiego na 2021 r. 

5) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedstawienia 

autokorekty projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. Poinformowała, że zwiększono  

o 10.000 zł. kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Po zmianie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi w 105.000 zł. Skorygowano kwotę limitu 

zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Prudniku kredytów i pożyczek do wysokości 

6.856.634 zł., w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  

w kwocie 2.000.000 zł. (na bieżącą działalność); na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.555.214 zł.; na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

3.301.420 zł. Zmniejszono plan wydatków bieżących w Rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 

10.000 zł. na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia autokorekty projektu budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 rok i przekazał do Radnych Rady Powiatu w Prudniku i Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu. 

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

pełnomocnictwa Pani Grażynie Klimko, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do składania  

w imieniu Powiatu Prudnickiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych (…). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie 

Klimko, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do składania w imieniu Powiatu Prudnickiego 
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wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu 

pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (…). 

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

pełnomocnictwa Panu Radosławowi Nosidlakowi, Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do 

składania w imieniu Powiatu Prudnickiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich 

dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych (…). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Radosławowi Nosidlakowi, Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do składania w imieniu 

Powiatu Prudnickiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych (…). 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 roku  

w zakresie pomocy społecznej. Poinformowała, że ogłoszenie otwartego konkursu ofert ma za zadanie 

wyłonić organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zlecenia na okres od 01.01.2022 r. do 

31.12.2022r. prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z udziałem datacji celowej na 

dofinansowanie realizacji zleconego zadania tj. objęcie opieką 8 podopiecznych płci żeńskiej przyjętych 

do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. Na realizację  zadania wyłonionego  

w otwartym konkursie ofert na 2022 r. Zarząd Powiatu w Prudniku przeznacza kwotę 265 000,00 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

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

 

       Janusz Siano………………………………….. 

    

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 
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