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Protokół 192/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 31 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 – 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)  zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert  

w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadań publicznych w 2022 r.; 

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 
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6. Sprawy różne: 

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

limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego w którym zamieszkuje 

rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka. 

2) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na 

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

w rodzinie zastępczej zawodowej. 

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

odpowiedzi na pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zapotrzebowania na rozwój sieci 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

4) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie użyczenia 

jednostce wyposażenia domu rodziny zastępczej.  

5) Wniosek Koordynatora Sportu w sprawie ekwiwalentów dla sędziów prowadzących powiatowe 

zawody sportowe w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiady. 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający planował 

przeznaczyć na realizację zadania pn. ,,Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty 

zgonu” do kwoty najkorzystniejszej oferty. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego 

przekazania sprzętu do monitoringu wizyjnego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Prudniku. 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego 

przekazania sprzętu do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

9) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego 

przekazania aparatu fotograficznego cyfrowego dla Zespołu Szkół w Głogówku. 

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”. 
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Ad. 5 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały przygotowany przez 

PCPR w Prudniku w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej 

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadań publicznych w 2022 r. dot. pomocy 

społecznej. Poinformowała, że w związku z zakończonym terminem przyjmowania ofert na ogłoszony 

otwarty konkurs dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

należy powołać Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert oraz w celu przedłożenia 

propozycji wyboru oferty, na którą proponuje się udzielenie dotacji. W skład Komisji Konkursowej 

powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawienie organu 

wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe  

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do 

pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadań 

publicznych w 2022 r. (dot. pomocy społecznej). 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Poinformowała, że z powodu utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego ,,Pogranicze”  

i przekazaniem zadania w postaci Organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego do ww. Związku 

dokonano aktualizacji podległości służbowej oraz zadań stanowiska ds. Publicznego Transportu 

Zbiorowego, do zadań Wydziału Finansowo – Budżetowego wprowadzono zadanie w zakresie 

sprawowania nadzoru finansowego nad Związkiem. Dodatkowo zaktualizowano zadania Referatu 

Zamówień Publicznych w zakresie zamówień poniżej 130 000 zł netto.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Ad. 6 

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

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na 

utrzymanie domu jednorodzinnego zamieszkujący przez rodzinę prowadzącą rodzinny dom dziecka,  

w którym aktualnie umieszczonych jest 8 dzieci. W chwili obecnej rodzina posiada limit kwartalny  
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w kwocie 2 700 zł. Ze względu na dużą liczbę dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka, wzrost 

cen za energię, wodę i odprowadzanie ścieków oraz opłat, rodzina zwróciła się z prośbą o zwiększenie 

limitu na utrzymanie domu do kwoty 4 000 zł. kwartalnie. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

w Prudniku proponuje wyrażenie zgody na zwiększenie limitu kosztów utrzymania  

i eksploatacji domu jednorodzinnego do kwoty 12 000 zł. rocznie. Dyrektor PCPR zapewnia, że rodzina 

racjonalnie podchodzi do wydatków związanych z rodzinnym domem dziecka, a przy ośmiorgu 

dzieciach oraz wzroście cen, który miał miejsce z końcem 2021 roku aktualna kwota 2 700 zł., na 

kwartał jest zbyt niska i nie pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania domu. W rodzinnym domu dziecka 

przebywa czworo dzieci z Powiatu Prudnickiego, dwoje z miasta Opole oraz dwoje z Powiatu 

Radziejowskiego. W związku z tym kosztami utrzymania domu jednorodzinnego zostaną 

proporcjonalnie obciążone w/w powiaty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka do kwoty 

12 000 zł. rocznie i zadeklarował poniesienie proporcjonalne kosztów do ilości dzieci przebywających 

w Rodzinnym Domu Dziecka z Powiatu. 

2) 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 rodzinie zastępczej zawodowej. Poinformowała,  

że rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka, który obecnie sprawuje pieczę zastępczą nad 5 dzieci, 

wystąpiła z wnioskiem o zatrudnienie osoby do pomocy przy opiece nad dziećmi w wymiarze 40 godzin 

miesięcznie. Do zatrudnienia osoby do pomocy wskazują osobę, która w chwili obecnej sprawuje opiekę 

przy dzieciach. Pod opieką rodziny znajduje się dwoje małych dzieci w wieku niemowlęcym, których 

stan zdrowia powoduje, że wymagają częstych konsultacji lekarskich i hospitalizacji w klinikach 

specjalistycznych oraz rehabilitacji. W tym czasie pozostałe dzieci przebywające w rodzinie zastępczej 

pozostają pod opieką osoby trzeciej w miejscu zamieszkania lub innych miejscach wyznaczonych przez 

zawodową rodzinę zastępczą. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Prudniku proponuje 

pozytywne zaopiniowanie wniosku rodziny zastępczej zawodowej w sprawie zatrudnienia osoby do 

pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich na pierwszy kwartał 2022 roku, 

gdyż biorąc pod uwagę aktywność rodziny i zaangażowanie w realizację potrzeb dzieci pomoc jest 

uzasadniona. Proponuje się ustalenie wynagrodzenia dla osoby do pomocy w kwocie 800 zł. brutto, 

kwota z pochodnymi to 957,36 zł. W związku z tym, iż rodzina zastępcza zawodowa pod swoją opieką 

ma czworo dzieci z Powiatu Prudnickiego i jedno z Miasta Jastrzębie-Zdrój, kosztami wynagrodzenia 

osoby do pomocy obciążone zostaną proporcjonalnie jst z których pochodzą dzieci tj.: Gmina Biała  

1 dziecko - 95,74 zł.; Gmina Prudnik 3 dzieci – 478,67 zł.; Miasto Jastrzębie-Zdrój 1 dziecko –  
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191,47 zł. Koszty Powiatu Prudnickiego w związku z zatrudnieniem osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich wyniosą miesięcznie 574,41 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ponowne zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i zadeklarował poniesienie kosztów 

zatrudnienia w kwocie 574,41 zł. 

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

wniosek w sprawie przedstawienia odpowiedzi na pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

zapotrzebowania na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Poinformowała, że w dniu 31 maja 2021 r. PCPR w Prudniku w imieniu Powiatu Prudnickiego 

podpisało z Konwentem OO. Bonifratrów w Prudniku porozumienie, w ramach którego Konwent 

zobowiązał się do pozostawania w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom  

z terenu Powiatu Prudnickiego znajdującym się w stanie kryzysu oraz w sytuacji występowania 

przemocy domowej. W 2021 r. ze wsparcia interwencyjnego schronienia skorzystała jedna osoba. 

Kobieta z noworodkiem przebywała w Konwencie OO. Bonifratrów w okresie od dnia 12.11.2021 r. do 

dnia 12.12.2021 r. Łączny koszt pobytu kobiety z dzieckiem wyniósł 1 120 zł. We wcześniejszym 

okresie, tj. w latach 2019-2020 do PCPR/POIK nie zgłosiła się żadna osoba wymagająca tego typu 

schronienia. Zdaniem Dyrektora PCPR w związku z brakiem zapotrzebowania na utworzenie domu dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wystarczającym dla Powiatu Prudnickiego jest podpisanie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Prudnickim a Konwentem OO. Bonifratrów określającego warunki 

świadczenia usług interwencyjnych. Tworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

na terenie powiatu nie jest uzasadnione. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora PCPR i wyraził zgodę na podpisanie porozumienia 

z Konwentem OO. Bonifratrów na 2022 r. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie użyczenia jednostce wyposażenia domu rodziny zastępczej. 

Poinformowała, że Powiat Prudnicki w ramach zadania pn. ,,Zakup wyposażenia domu rodziny 

zastępczej w ramach zadania pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, dokonał zakupu środków 

trwałych tj. lodówko – zamrażalki, pralki, płyty indukcyjnej, piekarnika, zmywarki oraz narożnika dla 

rodziny zastępczej, która zamieszka w zakupionym przez Powiat budynku. Na ww. budynku przewiduje 

się ustanowienie trwałego zarządu na rzecz PCPR w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie zakupionych środków trwałych do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła Wniosek Koordynatora Sportu w sprawie 

ekwiwalentów dla sędziów prowadzących powiatowe zawody sportowe w ramach Wojewódzkich 

Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiady. Poinformowała, że Powiat Prudnicki odpowiada za 

koordynację w/w zawodów sportowych dla szkół podstawowych oraz szkół średnich zgodnie  

z terminarzem Szkolnego Związku Sportowego ,,Opolskie”. W związku z powyższym należy zapewnić 

ich obsługę sędziowską. W tym celu proponuje się przyjąć kwoty ekwiwalentów sędziowskich za 

prowadzenie zawodów wg poniższego zestawienia: Piłka nożna: sędzia główny 100 zł., brutto, sędzia 

asystent 70 zł., brutto. Piłka koszykowa: sędzia główny 120 zł., brutto, sędzia asystent 80 zł., brutto. 

Piłka siatkowa: sędzia główny 100 zł., brutto, sędzia asystent 70 zł., brutto. Szachy: sędzia główny  

80 zł., brutto, sędzia asystent 50 zł., brutto. Piłka ręczna: sędzia główny 100 zł., brutto, sędzia asystent 

70 zł., brutto. Podane powyżej kwoty to ekwiwalenty za prowadzenie całego turnieju (zawodów),  

w których zwyczajowo uczestniczą 4 drużyny. W przypadku niestawienia się na zawodach kompletu 

drużyn, a co za tym idzie zmniejszenia liczby meczów rozgrywanych w ramach zawodów, kwoty te 

będą proporcjonalnie obniżane. Stawki zostały ustalone dla gier drużynowych oraz szachów, które 

wymagają specjalistycznego nadzoru sędziowskiego w celu zapewnienia bezstronności i fachowej ich 

obsługi. Inne zawody, jak np. biegi przełajowe, tenis stołowy czy zawody składające się z gier i zabaw 

są zazwyczaj prowadzone pod nadzorem nauczycieli (opiekunów) i nie wymagają specjalistycznej 

obsługi sędziowskiej. Przyjęcie stawek zapewni obsługę wszystkich zawodów przewidzianych do 

rozegrania w 2022 r., w ramach zapewnionych na ten cel środków. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawione stawki dla sędziów prowadzących powiatowe zawody sportowe 

w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiady. 

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

i Zdrowia o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania  

pn. ,,Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu” do kwoty najkorzystniejszej 

oferty. Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 16 000 zł., natomiast oferta 

niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną to 2 000 zł., za jednorazowe stwierdzenie zgonu, co  

w przypadku 20 zdarzeń w roku daje kwotę 40 000 zł. W przypadku braku możliwości zwiększenia 

kwoty, Zamawiający będzie zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia pn. ,,Stwierdzenie zgonu i jego 

przyczyny oraz wystawienie karty zgonu”.  
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił 

się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie sprzętu do monitoringu wizyjnego o wartości 14 850 zł., 

zakupionego w ramach projektu ,,Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz 

społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”, ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” do Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu do monitoringu wizyjnego do 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

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

się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie sprzętu do monitoringu wizyjnego o wartości 7 900 zł. do 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, nabytego w ramach projektu ,,Razem dla bezpieczeństwa – 

kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”, ,,Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 

lata 2016 i 2017”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu do monitoringu wizyjnego do 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

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

się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie sprzętu – aparatu fotograficznego cyfrowego wraz z kartą 

pamięci  i torbą o wartości 2 908,98 zł., do Zespołu Szkół w Głogówku, nabytego w ramach projektu 

,,Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu 

Prudnickiego”, ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu - aparatu fotograficznego wraz  

z kartą pamięci  i torbą do Zespołu Szkół w Głogówku. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

 



str. 8 
 

Protokół sporządziła: 

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

 

Janusz Siano………………………………….. 

    

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 
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