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Protokół 190/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

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 4 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy. 

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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o dokonanie zmian w porządku 

obrad sesji zwołanej na dzień 22 grudnia 2021 r. poprzez: 

1) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego (druk nr 404); 

2) wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 407). 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu raportu z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi  
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i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie wyrażenia 

zgody na ponowne zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach 

gospodarskich w rodzinnym domu dziecka. 

2) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie wyrażenia 

zgody na przesunięcie kwot w preliminarzu kosztów działalności WTZ od dnia 6 września do 31 grudnia 

2021 r. prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów. 

3) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie utworzenia 

rodzinnego domu dziecka. 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanej nauczycielki II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

7) Akceptacja rozliczenia dotacji otrzymanej na prowadzenie i finansowanie uczniów klas 

wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze za turnus zawodowy. 

8) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu zakupionego w ramach projektu: 

Zakup wyposażenia stołówki szkolnej SOSW w Prudniku w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. 

9) Zajęcie stanowiska w sprawie użyczenia Prudnickiemu Centrum Medycznemu S.A. Ambulansu 

sanitarnego, zakupionego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu 

Powiatu Prudnickiego. 

10) Pismo Referatu Zamówień Publicznych w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadnia  

pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego w 2022 roku.  

11) Wniosek Wydziału Drogownictwa w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego 

samochodu marki Volkswagen Transporter. 



str. 3 
 

12) Wniosek Sekretarza Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający 

przeznaczył na ubezpieczenie dróg powiatowych na 2022 r. oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 

13) Wniosek Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie zaproszenia na kolejne 

posiedzenie Komisji koordynatora sportu. 

14) Przedstawienie zastrzeżeń dot. ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z przeprowadzonej 

kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich w zakresie jakości usług świadczonych przez Ośrodek. 

15) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu zakupionego w ramach zadania: 

,,Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych”  

w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

16) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu zakupionego w ramach zadania: 

,,Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik hotelarstwa” w Zespole Szkół 

Rolniczych. 

17) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury powstałej w ramach 

zadania: ,,Przebudowa placu na plac manewrowy wraz z dojazdem” na rzecz Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

18) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury powstałej w ramach 

zadania: ,,Przebudowa placu na plac manewrowy oraz dojazdu do placów manewrowych wraz ze 

zjazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku”. 

19) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury powstałej w ramach 

zadania: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej 

– etap I i II” w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

20) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury powstałej w ramach 

zadania: ,,Rozbudowa z przebudową budynku mechanizacji na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz 

produkcji rolniczej” w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

21) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia zakupionego w ramach 

zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w zawodzie kucharz i pracownik obsługi hotelowej 

SOSW w Prudniku”. 

22) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia zakupionego w ramach 

zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik rolnik” w Zespole Szkół 

Rolniczych w Prudniku. 
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23) Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnego wyposażenia Starostwa (krzeseł, 

biurek) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Prudniku. 

Po Sesji Rady Powiatu: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2021 rok. 

9. 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 poinformowała, że należy wystąpić do 

Przewodniczącego Rady Powiatu o dokonanie zmian w porządku obrad sesji zwołanej na dzień  

22 grudnia 2021 r., poprzez: 

1) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, ze względu na potrzebę zmiany terminu zakończenia prowadzonych inwestycji  

i dokonania płatności końcowej za wykonane prace w 2022 roku; 

2) wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, gdyż na podstawie decyzji 

Wojewody uległa zmianie wysokość dotacji dla podmiotów pomocy społecznej, co skutkuje potrzebą 

aktualizacji zapisów ww. uchwały. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt drugi. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Ad. 6 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Powiatu Prudnickiego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Poinformowała, że konsultacje odbyły 

się w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Zarządu Powiatu  

Nr 186/659/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. oraz uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia 

uwag. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu  

w Prudniku. 

Ad. 7 

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

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka. Poinformowała, że rodzina 

prowadząca rodzinny dom dziecka, który obecnie sprawuje pieczę zastępczą nad 8 dziećmi, wystąpiła 

z wnioskiem o zatrudnienie na kolejny rok, czyli 2022 osoby do pomocy w wymiarze 77 godzin 

miesięcznie. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Prudniku proponuje pozytywne zaopiniowanie 

wniosku. Do zatrudnienia osoby do pomocy rodzina wskazuje córkę, która od dnia 08.07.2013 r. pełni 

funkcję osoby do pomocy w rodzinnym domu dziecka. Proponuje się wynagrodzenie dla osoby do 

pomocy w kwocie miesięcznej z pochodnymi w wysokości 1 842,92 zł. W związku z tym, iż rodzinny 

dom dziecka pod swoją opieką ma czworo dzieci z Powiatu Prudnickiego, dwoje z Miasta Opole oraz 

dwoje z Powiatu Radziejowskiego, kosztami wynagrodzenia osoby do pomocy zostaną proporcjonalnie 

obciążone w/w powiaty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ponowne zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i zadeklarował proporcjonalne 

poniesienie kosztów jej wynagrodzenia. 

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

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kwot w preliminarzu kosztów działalności WTZ 

od dnia 6 września do 31 grudnia 2021 r. prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów  

w Prudniku. Przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów umożliwi ich 

racjonalne wydatkowanie, nie wpłynie na ich zwiększenie oraz prawidłową realizację zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie kwot w preliminarzu kosztów działalności WTZ. 

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

wniosek w sprawie utworzenia rodzinnego domu dziecka. Poinformowała, art. 61 a ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że z rodziną zastępczą niezawodową lub 

zawodową spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka Starosta może zawrzeć na 

wniosek tej rodziny, umowę o prowadzeniu rodzinnego domu dziecka. Zlecenie realizacji tego zadania 

odbywa się na podstawie art. 190 wymienionej wyżej ustawy. Do Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej wpłynął w dniu 22.01.2020 r. wniosek o utworzenie rodzinnego domu dziecka na terenie 

powiatu prudnickiego. Proces nabywania uprawnień zakończył się wydaniem zaświadczeń 

kwalifikacyjnych uprawniających do sprawowania funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka. Intencją rodziny ubiegającej 

się o założenie rodzinnego domu dziecka jest zabezpieczenie ciągłości opieki nad dziećmi, które od 

2014 roku przebywają w innej rodzinie zastępczej, mieszkającej pod tym samy adresem (rodziców 

wnioskodawców). Obecnie w rodzinie umieszczonych jest 6 dzieci. Dwoje dzieci posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności, wszystkie wymagają stymulacji rozwoju i czują się związane z opiekunami.  

W opinii Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej niezbędne jest zapewnienie dzieciom 

długoterminowej pieczy zastępczej. Dzieci wskazują, że chcą pozostać w dotychczasowym miejscu 

zamieszkania, a ich decyzję akceptują powiaty z których pochodzą i wyrażają zgodę na finansowanie 

dalszego pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w nawiązaniu do złożonego wniosku o utworzenie rodzinnego domu 

dziecka przeprowadził procedurę kwalifikacyjną i pozytywnie zaopiniował kandydatów, którzy 

ukończyli szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 

organizowanego przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu. Rodzina ukończyła 

dodatkowe szkolenie uprawiające do sprawowania opieki w ramach zawodowej rodziny zastępczej  

i prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone również przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny  

i Opiekuńczy w Opolu. W dniu 16.07.2021 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej/ PCPR  
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w Prudniku wydał zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka i zakwalifikowano tym samym rodzinę do 

sprawowania opieki i wychowania nad noworodkami, dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym 

i szkolnym. Wskazano, że w obecnej sytuacji warunki lokalowe nie pozwalają na przyjęcie 

dodatkowych dzieci, zaś intencją powołania rodzinnego domu dziecka są trwałe więzi emocjonalne 

dzieci z opiekunami i chęć dzieci do pozostania w tym środowisku rodzinnym. Podkreślić należy,  

iż niezbędne jest dążenie do poprawy warunków lokalowych oraz wdrażanie zaleceń ze strony 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej nawiązanie współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej. Rodzina decyzją Sądu Rejonowego w Prudniku od dnia 19.11.2021 r. sprawuje opiekę nad 

dziećmi w ramach rodziny zastępczej niezawodowej i wiąże swoją przyszłość  

z rodzicielstwem zastępczym oraz deklarują współpracę z Organizatorem RPZ oraz chęć podnoszenia 

kompetencji wychowawczych i podejmowanie działań w celu poprawy warunków lokalowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie rodzinnego domu dziecka od dnia 1 stycznia 2022 roku, 

pod warunkiem stworzenia odpowiednich warunków lokalowych dla rozwoju dzieci (m.in. osobne 

pokoje, przestrzeń do wspólnego spędzania czasu itp.) w terminie do 22 grudnia 2023 r. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty  

i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Rolniczych 

w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 14.12.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął 

wniosek emerytowanej nauczycielki wraz z wymaganymi załącznikami: aktualnym zaświadczeniem 

lekarskim o stanie zdrowia, dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem 

o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. Emerytowana nauczycielka poniosła koszty 

rocznego leczenia w wysokości 1692,87 zł. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 

1866,51 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego emerytowanej nauczycielce Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w kwocie 500 zł. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty  

i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki II Liceum 

Ogólnokształcącego w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 01.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku wpłynął wniosek emerytowanej nauczycielki wraz z wymaganymi załącznikami: aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty 

leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. Emerytowana 
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nauczycielka poniosła koszty rocznego leczenia w wysokości 1951,53 zł. Dochód miesięczny na 

jednego członka rodziny wynosi 2699,15 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego emerytowanej nauczycielce II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku w kwocie 800 zł. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty  

i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Poinformowała, że w dniu 07.09.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek 

nauczyciela wraz z wymaganymi załącznikami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, 

dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach 

przypadających na jednego członka rodziny. Nauczyciel poniósł koszty leczenia w wysokości  

14 000 zł. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 1 374,14 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego nauczycielowi Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w kwocie 300 zł. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła rozliczenie dotacji otrzymanej na 

prowadzenie i finansowanie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze za turnus zawodowy 

przeprowadzony w terminie 04.10.2021 r. – 31.10.2021 r. W turnusie brał udział jeden uczeń. Kwota 

dotacji wynosiła 506 zł. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował rozliczenie dotacji otrzymanej na prowadzenie  

i finansowanie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze za turnus zawodowy. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił 

się o nieodpłatne przekazanie wyposażenia zakupionego w ramach projektu: Zakup wyposażenia 

stołówki szkolnej SOSW w Prudniku w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

,,Posiłek w szkole i w domu” o wartości 86 934,30 zł., do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie wyposażenia zakupionego  

w ramach projektu: Zakup wyposażenia stołówki szkolnej SOSW w Prudniku w ramach realizacji 

modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił 

się o użyczenie Prudnickiemu Centrum Medycznemu S.A., Ambulans sanitarny typu C 

VOLKSWAGEN Crafter 35 Furgon 2.0 TDI o wartości 559 789,40 zł., zakupiony ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu Powiatu Prudnickiego. Proponuje się użyczyć 

Ambulans na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie Prudnickiemu Centrum Medycznemu S.A., 

Ambulansu sanitarnego na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Komisji Przetargowej w sprawie 

wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadnia pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu 

Prudnickiego w 2022 roku. Poinformowała, że najkorzystniejsza oferta (jedyna) została złożona przez 

firmę HOUT – Jan Salamon na kwotę 686 556,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę HOUT – Jan Salamon 

na kwotę 686 556,00 zł., na realizację zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu 

Prudnickiego w 2022 roku. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Drogownictwa  

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego samochodu marki Volkswagen Transporter 

o nr rejestracyjnym OPR 24JU. Poinformowała, że w/w samochód użytkowany był przez pracowników 

ekipy budowlanej Starostwa Powiatowego w Prudniku od 10.02.2017 r. Stan techniczny pojazdu jest 

zły. Samochód ulega coraz częstszym awariom. Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 

3 200 zł. Został zakupiony drugi samochód dla w/w pracowników i w związku z tym Wydział 

Drogownictwa wnioskuje o wyrażenie zgody na sprzedaż pojazdu za kwotę 3 200 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter  

o nr rejestracyjnym OPR 24JU użytkowanego przez pracowników budowlanych Starostwa 

Powiatowego w Prudniku za kwotę 3 200 zł. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wydatku na 

ubezpieczenie dróg powiatowych na 2022 r. Poinformowała, że z uwagi na brak oferty w pierwszym 

terminie, Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 15.11.2021 r. podjął decyzję o ponownym 

przeprowadzeniu postępowania w celu udzielenia zamówienia na ubezpieczenie dróg powiatowych  

w 2022 r. W wyniku ponownego przeprowadzenia przez brokera ubezpieczeniowego Supra Brokers 

S.A. we Wrocławiu postępowania, jedyną ofertę na ubezpieczenie infrastruktury dróg powiatowych na 
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2022 r. złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Opolu na kwotę  

32 935 zł. Według rekomendacji brokera, koszt ubezpieczenia jest wyższy niż w roku poprzednim, ale 

spowodowane jest to jedynie faktem zgłoszenia znacznie wyższej sumy ubezpieczenia. Do 

ubezpieczenia nie przyjęto następujących ryzyk: uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, deszcz 

nawalny, napór śniegu i lodu, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zanieczyszczenie lub skażenie 

ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Wprowadzono również 

limit na ryzyko powodzi w wysokości 2 000 000 zł. Z analizy bilansów finansowych i struktury 

akcjonariatu żaden z przedstawionych zakładów ubezpieczeń nie budzi wątpliwości co do pewności  

i bezpieczeństwa finansowego  oraz wypłaty ewentualnego odszkodowania. Biorąc powyższe pod 

uwagę, sugeruje się przyjąć ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” Biuro Regionalne 

w Opolu. Powiat Prudnicki zaplanował w budżecie na 2022 rok sfinansowanie wydatku związanego  

z ubezpieczeniem dróg powiatowych na 2022 rok w wysokości 28 000 zł., w związku z powyższym 

Zamawiający musi zwiększyć środki jakie zaplanował na realizację zamówienia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” 

Biuro Regionalne w Opolu oraz wyraził zgodę na zwiększenie wydatków Powiatu Prudnickiego na 

ubezpieczenie dróg powiatowych do kwoty 32 935 zł. 

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Edukacji, Zdrowia  

i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 r. złożyła wniosek w sprawie zaproszenia 

na kolejne posiedzenie Komisji koordynatora sportu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił zaprosić koordynatora sportu na kolejne posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia  

i Polityki Społecznej.  

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej wniósł zastrzeżenia dot. ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z przeprowadzonej 

kontroli doraźnej, prowadzonej przez Opolski Urząd Wojewódzki w zakresie jakości usług 

świadczonych przez Ośrodek oraz przestrzegania praw mieszkańców, w związku ze skargą 

podopiecznej Domu do Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Dyrektor pragnie poinformować,  

że policja była wzywana przez personel Domu i zawiadamiana o każdym zdarzeniu z udziałem 

agresywnej podopiecznej. Zawsze były spisywane przez policję notatki dot. zajścia, a personel, dyrektor 

i mieszkańcy byli przesłuchiwani. Odzwierciedleniem są zapisy w dokumentacji Domu oraz raporty 

policji. Osoby kontrolujące miały wgląd w dokumentację oraz zapisy w raportach pielęgniarskich 

dlatego dziwi fakt, że mimo to stwierdziły nieprzestrzeganie przepisów prawa, w tym niepowiadomienie 
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przez Dyrektora policji. W raportach z lipca i sierpnia 2021 r. udokumentowano wzywania  

i zawiadomienia policji o zdarzeniach z udziałem agresywnej podopiecznej pięciokrotnie. W trakcie 

rozmów z kontrolującymi Dyrektor ORiOP informowała, iż odrębnie zostanie złożone zawiadomienie 

o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, co uczyniła dnia 3 września 2021 r. W dniu 4 października 

wydano w Prokuraturze Rejonowej w Prudniku postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie 

psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny 

– mieszkańcami ORiOP. Dyrektor ORiOP wielokrotnie powiadamiała również kuratora prawnego 

podopiecznej. Były podejmowane próby przeniesienia do innej placówki, próby korygowania leczenia 

w warunkach szpitalnych. Wszystkie działania podejmowane były w trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców, dlatego nie na miejscu jest stwierdzenie kontrolujących o nieprzestrzeganiu przepisów 

prawa i niepowiadomieniu przez Dyrektora policji lub prokuratury.  

Zarząd Powiatu przyjął zastrzeżenia do wiadomości.  

15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatnie przekazać wyposażenie zakupione w ramach projektu: ,,Zakup sprzętu  

i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych” o wartości 

466 307,71 zł., do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.   

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie wyposażenia zakupionego  

w ramach projektu: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych” do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.   

16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatnie przekazać wyposażenie zakupione w ramach projektu: ,,Zakup sprzętu  

i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik hotelarstwa” o wartości 185 891,37 zł., do Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie wyposażenia. 

17) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatnie przekazać powstałą infrastrukturę w ramach projektu: ,,Przebudowa placu na 

plac manewrowy wraz z dojazdem” o wartości 414 091,36 zł., na rzecz Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie powstałej infrastruktury. 
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18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatnie przekazać powstałą infrastrukturę w ramach zadania: ,,Przebudowa placu na 

plac manewrowy oraz dojazdu do placów manewrowych wraz ze zjazdem w Zespole Szkół Rolniczych 

w Prudniku” o wartości 630 354,82 zł., na rzecz Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie powstałej infrastruktury  

w ramach zadania: ,,Przebudowa placu na plac manewrowy oraz dojazdu do placów manewrowych 

wraz ze zjazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku” na rzecz Zespół Szkół Rolniczych  

w Prudniku. 

19) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatnie przekazać powstałą infrastrukturę w ramach zadania: ,,Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej – etap I i II” o wartości 

541 054,33 zł., na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie powstałej infrastruktury  

w ramach zadania: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni 

hotelarskiej – etap I i II” na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.  

20) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatnie przekazać powstałą infrastrukturę w ramach zadania: ,,Rozbudowa  

z przebudową budynku mechanizacji na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej” 

o wartości 941 597 zł., na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie powstałej infrastruktury  

w ramach zadania: ,,Rozbudowa z przebudową budynku mechanizacji na potrzeby pracowni 

gastronomicznej oraz produkcji rolniczej” na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

21) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatne przekazanie wyposażenia zakupionego w ramach zadania: ,,Zakup sprzętu  

i wyposażenia do pracowni w zawodzie kucharz i pracownik obsługi hotelowej SOSW w Prudniku”  

o wartości 90 302,89 zł., na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie wyposażenia zakupionego  

w ramach zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w zawodzie kucharz i pracownik obsługi 

hotelowej SOSW w Prudniku” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku. 

22) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia 

proponuje nieodpłatne przekazanie wyposażenia zakupionego w ramach zadania: ,,Zakup sprzętu  

i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik rolnik” o wartości 169 398,89 zł., na rzecz Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie wyposażenia zakupionego  

w ramach zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w zawodzie technik rolnik” na rzecz 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

23) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Geodezji proponuje 

nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia Wydziału (m.in. krzeseł, biurek) dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Prudniku, zgodnie z prośbą PINB. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia 

Starostwa (m.in. krzeseł, biurek) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Prudniku. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 8 

1) 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. 

2) 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. 
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3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 

2021 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2021 rok. 

Ad. 9 

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 
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