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Protokół 187/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 08 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

Powiatu Prudnickiego w 2022 roku – pomoc społeczna; 
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2) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022; 

3) upoważnienia dla Pana Eugeniusza Kurpiela - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Prudniku do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”; 

4) upoważnienia dla Pani  Anny Siemiginowskiej – Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu 

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; 

5) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

6) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku: 

1) projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego 

(druk nr 395); 

2) projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok (druk  

nr 396); 

3) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  

w Powiecie Prudnickim (VII)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 397); 

4) projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2022 r. (druk nr 398); 

5) sprawozdania finansowego Spółki PKS Głubczyce za 2020 r. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o pokrycie kosztów 

zakupu i montażu luster. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji zadania w zakresie awaryjnego zasilania w energię 

elektryczną siedziby Starostwa Powiatowego w Prudniku. 
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8. 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 projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu 

Prudnickiego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej. Poinformowała, że w załączniku do uchwały 

Nr 186/665/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2021 r. dokonano aktualizacji zapisów 

w Rozdziale III i IV. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia 

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

w zakresie pomocy społecznej. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022. Proponuje się 

przeprowadzić konsultacje w terminie 16.12.2021 r. – 30.12.2021 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022. 

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

dla Pana Eugeniusza Kurpiela - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Prudniku do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 

projektu pn. „Remont posadzek w ciągach komunikacyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Prudniku” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 

obszar B ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dla Pana Eugeniusza Kurpiela 

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku do składania oświadczeń 

woli w związku z realizacją projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami 

III”. 

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

dla Pani Anny Siemiginowskiej – Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych 

z realizacją projektu pn. Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9-cio miejscowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich” w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dla Pani Anny 

Siemiginowskiej – Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich 

do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu w ramach „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III”. 

5) 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. 

6) 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 Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że 

wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Prudnickiego została opracowana na lata 2022-2025, zgodnie 

z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy 

finansowej sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań., tj. na lata 

2022-2034. Planowanie dochodów i wydatków poza okres jednego roku obarczone jest ryzykiem ze 



str. 5 
 

względu na zmieniającą się sytuację ekonomiczną i możliwe jest ich niewłaściwe oszacowanie. Dane 

budżetowe na 2022 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. W kolejnych latach prognozy będą urealniane 

w oparciu o nowe informacje niedostępne w tej chwili. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie 

finansowej w znacznym stopniu zależą od wskaźników makroekonomicznych, sytuacji gospodarczej 

kraju, możliwości finansowych powiatu. Na finanse jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ 

zmiany w finansowaniu zadań publicznych, m.in. takich jak: zmiany wysokości wynagrodzenia oraz 

odpisu na ZFŚS; nowe zadania własne w zakresie pomocy społecznej; nowe zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej; zmiany w finansowaniu służby zdrowia; zmiany w finansowaniu oświaty, 

zmieniająca się liczba dzieci w szkołach. Wielkości planowanych wydatków przyjęte do wieloletniej 

prognozy finansowej uwzględniają zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi, będzie 

kontynuacja oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków oraz pozyskiwania nowych źródeł 

dochodów, niezbędnych do rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. 

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

uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. Poinformowała, że projekt budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 rok opracowany został na podstawie: pisma Ministra Finansów z dnia 

14 października 2021 r., informującego o wysokości planowanych dochodów Powiatu Prudnickiego 

wyliczonych zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, tj.: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji 

ogólnej, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych; pisma Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2021 r., 

przekazującego informację o projektowanych kwotach na 2022 rok w zakresie: dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 

oraz realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa, środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 na 

realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich; projektów budżetów na 2022 rok 

opracowanych przez Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, 

powiatowych służb i straży, naczelników wydziałów i kierowników referatów Starostwa Powiatowego 

w Prudniku, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/296/2010 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 

2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Prudnickiego. Projekt 

budżet na 2022 rok zamyka się kwotą 77.047.723 zł. z tego: dochody na kwotę ogółem 66.630.845 zł., 
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w tym: dochody bieżące 62.159.779 zł., dochody majątkowe 4.471.066 zł.; wydatki ogółem na kwotę  

69.932.265 zł., w tym: wydatki bieżące 60.690.377 zł., wydatki majątkowe 9.241.888 zł.; przychody na 

kwotę 10.416.878 zł.; rozchody na kwotę 7.115.458 zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 

3.301.420 zł. Poziom dochodów i wydatków bieżących spełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy 

o finansach publicznych i zamyka się nadwyżką w kwocie 1.469.402 zł. Pracując nad projektem 

budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 przyjęto rozwiązania, które umożliwią realizację 

planowanych zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w projekcie. Wartość przyjętej 

kwoty dochodów własnych Powiatu Prudnickiego z poszczególnych źródeł została oparta na realnych 

możliwościach, wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń przy zastosowaniu zasady 

ostrożności oraz realności. W świetle powyższego prognozuje się przede wszystkim wydatki 

zabezpieczające koszty podstawowej działalności jednostek. Poziom prognozowanych wydatków 

zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Powiatu.  

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi powiatu, wynikającymi w szczególności 

z prognozowanego poziomu dochodów oraz niepewnością w zakresie kształtowania zewnętrznych 

i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania powiatu w 2022 r. i w latach następnych, spowodowaną 

między innymi zapowiedzianymi przez Rząd RP zmianami w polityce fiskalnej („Polski Ład”), zakłada 

się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Wydatki bieżące zostały ustalone przy 

generalnym założeniu dążenia do utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych 

świadczonych przez powiat na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu ze 

względu na ograniczone dochody, wymaga od dysponentów zwiększania efektywności gospodarowania 

środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. 

Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tych kategorii wydatków, 

m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach 

publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

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

zgody na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Prudnickim (VII)". 

Poinformowała, że projekt został opracowany w związku z ogłoszonym naborem pozakonkursowym 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 „Dostęp do 

zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspomaganie mobilności pracowników” w ramach Działania 7.1. „Aktywizacja zawodowa osób 
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pozostających bez pracy”. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 

30 roku życia pozostających bez pracy, zamieszkujących obszar powiatu prudnickiego, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, poprzez udzielenie pomocy 

za pośrednictwem dostępnych form wsparcia z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia przyczyni się do 

podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji bądź kompetencji uczestników projektu w powiecie 

prudnickim. Projekt przyczyni się, do osiągnięcia celów RPO WO 2014-2020, ponieważ poprzez 

udzielone wsparcie zwiększa możliwość zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia. Łączny budżet 

wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 1 085 065,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Prudnickim (VII)". 

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

godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r. Poinformowała,  

że Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu wydając opinię do projektu uchwały, co roku zwraca uwagę,  

że ww. przepis nie przewiduje obowiązku ustalenia rozkładu godzin pracy całodobowo i nakazuje 

przeprowadzenie stosownych analiz i konsultacji społecznych. W dniu 10 listopada 2021 r. 

w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się spotkanie z przedstawicielami aptek. Reprezentujący 

apteki farmaceuci poinformowali, iż nie są w stanie pełnić całodobowych dyżurów z powodu braku  

mgr farmacji i nierentowności tych dyżurów. Przedłożyli wykazy sprzedaży na dyżurach nocnych za 

ostatnie miesiące 2021 r. Z przeprowadzonej analiz sprzedaży na dyżurach nocnych wynika, iż po 

północy sprzedaż znacznie zmniejsza się, a apteki sporadycznie wydają leki na receptę. Głównie 

sprzedawane są leki przeciwkaszlowe, przeciwbólowe, przeciwalergiczne i na przeziębienie.  

Potwierdziło to dane z systemu informatycznego Ministerstwa Zdrowia, że leki ratujące życie stanowią 

promil ogólnych zakupów po godz. 23.00 w aptekach, a ruch w nich jest o tej porze niewielki  

i w praktyce zanika przed północą. Leki ratujące życie są podawane na Izbie Przyjęć szpitala 

powiatowego, a w razie zagrożenia życia pacjent jest przyjmowany do szpitala. Ponadto Okręgowa Izba 

Aptekarska w Opolu w swym uzasadnieniu zwraca uwagę, że w wielu przypadkach podmioty 

prowadzące apteki nie są w stanie udźwignąć obowiązku dyżurów w „zwyczajnym” okresie ze względu 

na ich nieodpłatny charakter oraz ogólne otoczenie prawne, a co dopiero przy tak dużym obciążeniu 

jakie obserwujemy w przypadku epidemii koronawirusa. Na wniosek tutejszej Izby większość starostów 

powiatów w województwie opolskim zawiesiło wykonywanie uchwał w sprawie rozkładu pracy aptek 

ogólnodostępnych.  Rozkłady godzin aptek ogólnodostępnych ustalane były w standardowych 

warunkach i nie zawierają postanowień dotyczących obecnej szczególnej bezprecedensowej sytuacji 

spowodowanej epidemią wirusa SARS-COV-2. Powielanie tożsamych rozwiązań w przedmiotowym 
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zakresie na kolejny rok czyni tak skonstruowane założenia do projektu uchwały nieadekwatnymi 

i niewykonalnymi w obecnym kontekście faktycznym i prawnym. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie rozkładu 

godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r. 

5) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki PKS Głubczyce za  

2020 r. Poinformował, że pandemia Covid-19 spowodowała, że w 2020 r. Spółka miała do czynienia  

z widoczną, niepożądaną tendencją do minimalizowania codziennych potrzeb w zakresie mobilności 

dotychczasowych klientów Spółki. Wynika to głównie z rozszerzenia pracy i nauki zdalnej, 

wprowadzenia obostrzeń ograniczających funkcjonowanie ludzi w przestrzeni publicznej oraz obniżenia 

poczucia bezpieczeństwa w środkach komunikacji. Od połowy marca 2020 r. drastycznie spadła liczba 

pasażerów oraz porównywalnie spadły wpływy ze sprzedaży biletów, jak również spadek z przychodów 

stacji paliw ze sprzedaży paliw. Skala pogorszenia się sytuacji finansowej spółki zależała przede 

wszystkim od spadku pracy eksploatacyjnej oraz struktury kosztów. Zarząd podejmował działania 

niwelujące negatywne skutki pandemii – oszczędności z tytułu remontów i napraw, redukcja 

zatrudnienia, oszczędności na kosztach płacowych. Jednak mimo podjętych działań skala utraty 

przychodów była niewspółmierna do skali ograniczenia kosztów. Spółka mimo, iż otrzymała 

rekompensaty finansowe z tytułu nierentownych połączeń funkcjonujących w oparciu o umowy 

powierzenia usług transportu publicznego podpisane z JST – Powiatem Prudnickim i Powiatem 

Głubczyckim oraz gminami wchodzącymi w ich skład wygenerowała stratę na swojej podstawowej 

działalności operacyjnej – przewozach pasażerskich. Spółka nie uzyskała rekompensaty utraconych 

wpływów z działalności komercyjnej i nie mogła zrealizować w pełni planowanych przychodów  

z turystyki i przewozów okazjonalnych, a także działalności handlowej – sprzedaży paliw i akcesoriów 

samochodowych. Pomocą o charakterze finansowym w funkcjonowaniu spółki było uzyskanie 

subwencji finansowej – pożyczki zwrotnej ze środków PFR, a także wnioskowanie o umorzenie 

zobowiązań publiczno-prawnych m.in. zwolnienie z opłaty składek ZUS za m-c XI i XII, częściowe 

umorzenie podatku od nieruchomości od Gminy Głubczyce i Gminy Głogówek, częściowe umorzenie 

podatku od środków transportowych, częściowe zwolnienie z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 

z Powiatu Głubczyckiego. Spółka posiłkowała się również odraczaniem terminów płatności składek 

ZUS i podatków – część zobowiązań zostanie uregulowana w roku 2021. Spółka w 2021 r. stoi przed 

wyzwaniami, które może pokonać tylko wzrost popytu na usługi transportowe w związku z kolejnymi 

etapami otwierania gospodarki przez władze centralne, w tym powrót do nauczania stacjonarnego 

wszystkich uczniów i studentów. Zanim jednak aktywność gospodarcza oraz popyt na transport powróci 

do poziomu sprzed pandemii, Spółka jest uzależniona od dedykowanego jej wsparcia w ramach tarczy 

antykryzysowej. W ocenie Zarządu lokalny transport zbiorowy należy uznać za sektor strategiczny  
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i potraktować priorytetowo podczas przyszłej odbudowy gospodarki po pandemii. Gwałtowny spadek 

frekwencji i przychodów ze sprzedaży biletów spowodował, że komunikacja jako sektor gospodarki 

walczy obecnie o przetrwanie. Złagodzenie negatywnych konsekwencji kryzysu będzie wymagało 

szeregu działań o charakterze nadzwyczajnym. Na dzień dzisiejszy jednak brak jest gwarantowanych 

długofalowych zapewnień o wsparciu branżowym. Zarząd Spółki w oparciu o niepewną sytuację skupia 

się na utrzymaniu stabilizacji finansowej Spółki. Nie mniej jednak, z uwagi na konkurencję na lokalnym 

rynku Zarząd podejmuje działania mające na celu zniechęcenie lokalnych przewoźników do ekspansji 

na zasadniczy teren działalności Spółki – obszar terytorialny Powiatu Głubczyckiego i Powiatu 

Prudnickiego. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie finansowe Spółki PKS 

Głubczyce za 2020 r. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku z prośbą o pokrycie kosztów zakupu i montażu luster w sali nr 11 w budynku  

II LO. Lustra zamontowane byłyby na całą ścianę, co ułatwiłoby i polepszyło jakość prowadzenia zajęć 

z musztry. Tak wyposażone pomieszczenie mogłoby również służyć na lekcji wychowania fizycznego 

z zakresu ćwiczeń aerobiku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione pismo. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu luster w Sali  

nr 11 w budynku II LO. 

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

realizacji zadania w zakresie awaryjnego zasilania w energię elektryczną siedziby Starostwa 

Powiatowego w Prudniku. Poinformowała, że w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2021 rok 

zarezerwowana została kwota na realizację zadania w wysokości 50.000,00 zł. Zgodnie z analizą dla 

ww. zdania inwestycyjnego otrzymaną z Wydziału Inwestycji koszt wykonania zadania określony został 

na kwotę 160.000,00 zł. brutto, dodatkowo każdego roku koszty utrzymania wynosiłyby  

ok. 12.000,00 zł. Siedziba Starostwa Powiatowego w Prudniku nie posiada zasilania awaryjnego  

w energię elektryczną, które zagwarantowałoby ciągłość funkcjonowania i realizacji zadań w przypadku 

zaistnienia braku dostaw energii elektrycznej. Wydział Organizacyjny (…) zwraca się o podjęcie decyzji 

w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania i utrzymanie 

w gotowości do użytku w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione pismo. 
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Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na realizację 

zadania w zakresie awaryjnego zasilania w energię elektryczną siedziby Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. Zaproponował ujęcie wydatku w projekcie finansowanym ze środków zewnętrznych. 

Ad. 8 

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 
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