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Protokół 195/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 21 stycznia 2022 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 trybie hybrydowym. 

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) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2022 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, 

placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane; 
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2) uchwalenia regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty na rok 2022; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

5) przyjęcia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego na 2022 rok; 

6) nadzoru właścicielskiego nad spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach 

Sp. z o.o.; 

7) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych  

w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej; 

8) upoważnienia pracownika do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy Drogi; 

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

6. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku projektów uchwał  

w sprawie: 

1) przyjęcia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na 

liniach kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412); 

2) przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w obrębie powstałego centrum handlowego w Lubrzy (druk nr 413); 

3) przyjęcia ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej 

na edukację w zakresie języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 

2022" (druk nr 414); 

4) zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415); 

5) zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416); 

6) zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk  

nr 417); 

7) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-

Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody 

Opolskiego (druk nr 418); 
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8) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-

Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody 

Opolskiego (druk nr 419); 

9) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. ( druk nr 420); 

10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 421). 

7. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku: 

1) sprawozdania Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Prudnickim za rok 2021; 

2) sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. 

8. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu nt.: opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu nt.: opinii o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Powiatu Prudnickiego; 

3) Przedstawienie protokołów likwidacyjno-kasacyjnych składników rzeczowych Starostwa 

Powiatowego w Prudniku;  

4) Wnioski BHP w sprawie przeprowadzenia wspólnych postępowań z jednostkami na: przeglądy 

okresowe obiektów budowlanych w 2022 roku przez jednostki organizacyjne powiatu; zakup oraz 

dostarczenie obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony w 2022 r. oraz przegląd techniczny, 

remont i zakup urządzeń przeciwpożarowych w 2022 r.; 

5) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o przyznanie pomocy finansowej w 2022 r. 

dla trzech sołectw Gminy Prudnik w związku z realizacją projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”; 

6) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o przyznanie pomocy finansowej w 2022 r. 

dla trzech sołectw Gminy Lubrza w związku z realizacją projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”; 

7) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o przyznanie pomocy finansowej w 2022 r. 

dla dziesięciu sołectw Gminy Biała w związku z realizacją projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”; 
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8) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) w sprawie przedłożonej przez Polski 

Związek Wędkarski prośby o nieodpłatne przekazanie pilota do bramy wjazdowej na posesję przy  

ul. Klasztornej 4, w związku z najmem lokalu na nieruchomości; 

9) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc grudzień 

z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021” realizowanego przez 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo; 

10) Przedstawienie odpowiedzi Wojewody Opolskiego na pismo nie uwzględniające wniesionych do 

wystąpienia pokontrolnego zastrzeżeń dot. kontroli doraźnej przeprowadzonej w ORiOP w Racławicach 

Śląskich; 

11) Przedstawienie sprawozdania zespołu kontrolnego z kontroli przeprowadzonych nad rodzinami 

zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka w II półroczu 2021 r.; 

12) Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania w bezpłatne używanie nieruchomości położonej  

w Prudniku przy ul. Jesionkowej 6 w celu prowadzenie rodziny zastępczej; 

13) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zwiększenie w budżecie 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. dotacji dla Konwentu OO. Bonifratrów w Prudniku na działalność 

warsztatu terapii zajęciowej o kwotę 6 667,00 zł.; 

14) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży gruntu 

będącego integralną częścią drogi powiatowej nr 1411 O relacji Wierzbiec – Rudziczka; 

15) Przedstawienie informacji z otwarcia oferty dot. ,,Dobudowa windy osobowej wraz z szybem do 

budynku administracyjnego położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”; 

16) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na nadzór inwestorski wielobranżowy w celu realizacji zadania pn. ,,Dobudowa windy 

osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”; 

17) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu 

na rok 2022 zadania pn. ,,Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy 

budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”; 

18) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu 

na rok 2022 zadania pn. ,,Budowa miejsc parkingowych na terenie ZSR w Prudniku przy ul. Kościuszki 

55”; 

19) Zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji otrzymanej na prowadzenie  

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów 
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zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze za turnus zawodowy w zawodzie Krawiec; 

20) Zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji otrzymanej na prowadzenie  

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze za turnus zawodowy w zawodzie Kelner; 

21) Przedstawienie informacji o miesięcznym koszcie utrzymania mieszkańca ORiOP w Racławicach 

Śląskich w roku 2022; 

22) Przedstawienie informacji o miesięcznym koszcie utrzymania mieszkańca DPS w Prudniku w roku 

2022; 

23) Zajecie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów użyczenia, 

zawartych z ROPS w Opolu, na użyczenie sprzętu na czas nieokreślony, w związku z przedłużeniem 

realizacji projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka (…) – II edycja”; 

24) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku wyposażenia zakupionego do Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych; 

25) Wniosek pracownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przekazanie na rzecz 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku środka trwałego (Inkubatora 

Przedsiębiorczości) zlokalizowanego przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku; 

26) Zajecie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia pomieszczeń 

biurowych przeznaczonych na działalność Młodzieżowego Centrum Kariery przy ul. Klasztornej  

4 w Prudniku, zawartej z Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy; 

27) Przedstawienie pisma Gminy Głogówek dot. odwołania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego, 

w związku z niewykorzystaniem nieruchomości na cel określony w umowie i przedstawieniu terminów 

aktu notarialnego odwołującego dokonaną darowiznę; 

28) Zajęcie stanowiska w sprawie zaproszenia członków Komisji Edukacji (…) na oględziny do szkół 

na ul. Prężyńskiej 3-5-7 oraz ul. Kościuszki 55; 

29) Zajęcie stanowiska w sprawie powołania powiatowego koordynatora piłki nożnej. 

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. 
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Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

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

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania w roku 2022 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 

będzie przyznawane. Poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Związki Zawodowe. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli za rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku  

2021 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne 

podmioty, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane. 

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

regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli 

oraz inne podmioty na rok 2022. Poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Związki Zawodowe. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty na rok 2022. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

2022 r. 

4) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego budżetu na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 
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5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 

kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego na 2022 rok.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu kontroli podmiotów pieczy 

zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego na 2022 rok.  

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

właścicielskiego nad spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. 

Poinformowała, że wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz wyznaczonemu do 

realizacji zadań pracownikowi Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie nadzoru właścicielskiego nad spółką 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. 

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

Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.  

w zakresie pomocy społecznej. Proponuje się powołanie Komisji Konkursowej w składzie: Radosław 

Roszkowski - Przewodniczący Komisji - Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Prudniku; Janusz Siano - 

Wiceprzewodniczący Komisji - Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Prudniku; Dragomir Rudy - Członek 

Komisji - Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Prudniku. Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa 

uchwała Rady Powiatu w Prudniku Nr XLVII/373/2021 z dnia 30 września 2021 r. 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. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej. 

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

Pana Radosława Napiórkowskiego – Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego  

w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi – Zarządu Powiatu w Prudniku, w tym 

wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania 

spraw w imieniu Zarządcy Drogi. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Poinformowała, że Zaktualizowano zadania Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych  

i Zarządzania Kryzysowego, Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami oraz 

Referatu Zamówień Publicznych,  a także utworzono stanowisko samodzielne pn. „Koordynator  

ds. Dostępności”.  

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) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na liniach 

kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412). Poinformował, że powstanie przystanków 

ma na celu likwidację wykluczenia komunikacyjnego oraz stanowić będzie istotny wkład w rozwój 

infrastruktury kolejowej i zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla lokalnych społeczności. 

Wnosi się o stworzenie warunków do rozbudowy sieci przystanków kolejowych na liniach kolejowych 

przebiegających przez teren Powiatu Prudnickiego: w miejscowości Lubrza przy nowo otwartym 

Centrum Handlowym Premium Park oraz w Moszczance (kolej czeska, za wiaduktem, na granicy  

z Pokrzywną). Nowe miejsca postoju pociągów ożywią miejscowości dotychczas wykluczone 

komunikacyjnie, co niewątpliwie będzie miało przełożenie na wzrost mobilności i lepsze warunki do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Co wpłynie również na dostęp do regionu atrakcyjnego 

turystycznie -pogranicza polsko-czeskiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie przyjęcia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiska dotyczącego utworzenia 

przystanków na liniach kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412). 

2) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego budowy przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w obrębie powstałego centrum handlowego w Lubrzy (druk nr 413). Poinformował, że Rada Powiatu  

w Prudniku w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Prudnickiego, poruszających 

się drogami krajowymi nr 40 i 41 przy Centrum Handlowym Premium Park w Lubrzy, wnosi  

o stworzenie odpowiedniej infrastruktury tj. budowy brakujących fragmentów ciągów pieszo- 

rowerowych oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Otwarcie Centrum Handlowego w Lubrzy 

spowodowało znaczne zwiększenie ruchu samochodowego i pieszego w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
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Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców wnioskuje się o pilne podjęcie działań 

zmierzających do skutecznego wyeliminowania zagrożenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy przejść dla pieszych w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie powstałego centrum handlowego w Lubrzy (druk nr 413). 

3) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił treść ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego 

obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022". Poinformował, że Rada Powiatu w Prudniku 

z dużym niepokojem przyjęła informację o przyjęciu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek 

Ministra Edukacji Narodowej i Nauki, poprawki poselskiej zmniejszającej o 39,8 mln. zł. wysokość 

środków finansowych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. Poprawka ta może mieć 

ogromy wpływ na dalszy rozwój nie tylko samorządów, w których działalność swoją prowadzą 

przedstawiciele mniejszości narodowych ale i dla całego regionu i województwa opolskiego. Godzi ona 

bowiem nie tylko w obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, ale przede 

wszystkim w budżety samorządów gminnych i powiatowych, utrzymujących, często niewielkie, 

placówki edukacyjne, w których prowadzone jest nauczanie języka mniejszości narodowej. Znaczące 

obniżenie subwencji wpływającej do jednostek samorządowych zagrozi likwidacja małych placówek 

szkolnych. Bezpośrednie konsekwencje tych działań będą odczuwalne przez dzieci i młodzieży w ich 

edukacji językowej i dostępie do placówek edukacyjnych. Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP 

może również oznaczać zmianę w zakresie polityki mniejszościowej państwa, której niekorzystne skutki 

mogą być odczuwalne w przyszłości, bo przecież właśnie systemowa edukacja stanowi najważniejszy 

element działań na rzecz podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej członków mniejszości, 

jako obywateli Rzeczpospolitej. Artykuł 35 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska 

zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność 

zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej 

kultury”. Apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne przeanalizowanie 

konieczności wprowadzanie tych zmian. Zwracamy się również do Parlamentarzystów RP o wsparcie 

naszego stanowiska w tej, niezwykle ważnej, kwestii. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie 

języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego 

i będzie godzić w dobro reprezentowanej przez nas społeczności lokalnej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie przyjęcia ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego obniżenia wysokości 
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subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego na rok 2022" (druk nr 414). 

4) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  

II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415). Poinformował, że zgodnie  

z art. 89 ust. 9 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, przepisy art. 89 ust. 1-8 i art. 88 p.o. stosuje 

się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Przekształceniem w rozumieniu 

przepisów oświatowych jest również zmiana siedziby szkoły lub placówki. W takim przypadku przepisy 

dotyczące likwidacji stosuje się odpowiednio. Z powyższego wynika że, szkoła publiczna może być 

zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten 

organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także 

kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 

 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, 

 a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego Kuratora Oświaty oraz organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła 

lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać 

zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Przekształcenie poprzez zmianę 

siedziby szkoły będzie wymagała podjęcia uchwały intencyjnej co wynika z art. 89 ust. 1. Następnie 

należy o tym fakcie poinformować rodziców uczniów uczęszczających do szkół oraz zasięgnąć opinii 

Kuratora Oświaty w planowanym zakresie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii należy podjąć uchwałę                        

o przekształceniu szkoły. Ponadto, organ prowadzący powinien nadać przekształcanej szkole akt 

założycielski. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku 

(druk nr 415). 

5) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416). Poinformował, że zgodnie 

z art. 89 ust. 9 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe przepisy  art. 89 ust. 1-8   i art. 88   p.o., 

stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Przekształceniem 

w rozumieniu przepisów oświatowych jest również zmiana siedziby szkoły lub placówki. Szkoła 

publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 

zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 

samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest 

obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 

szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego Kuratora 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(89)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(88)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(89)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
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Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 

danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 

może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Przekształcenie poprzez 

zmiana siedziby szkoły będzie wymagało podjęcia uchwały intencyjnej, co wynika z  art. 89 ust. 1. 

ustawy. Następnie należy o tym fakcie poinformować rodziców uczniów uczęszczających do szkół, 

poinformować kuratora oświaty oraz zasięgnąć opinii Kuratora Oświaty w planowanym zakresie. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty należy podjąć uchwałę o przekształceniu szkoły. 

Ponadto, organ prowadzący powinien nadać przekształcanej szkole akt założycielski. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 

nr 416). 

6) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 417). Poinformował,  

że zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, przepisy art. 89 ust. 1-8 i art. 88 

p.o. stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Przekształceniem  

w rozumieniu przepisów oświatowych jest również zmiana siedziby szkoły lub placówki. W takim 

przypadku przepisy dotyczące likwidacji stosuje się odpowiednio. Z powyższego wynika że, szkoła 

publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 

zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 

samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest 

obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 

szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego Kuratora 

Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 

danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 

może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Przekształcenie poprzez 

zmiana siedziby szkoły będzie wymagała podjęcia uchwały intencyjnej co wynika z art. 89 ust. 1. 

Następnie należy o tym fakcie poinformować rodziców uczniów uczęszczających do szkół, 

poinformować Kuratora Oświaty oraz zasięgnąć opinii kuratora oświaty w planowanym zakresie. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty należy podjąć uchwałę o przekształceniu szkoły. 

Ponadto, organ prowadzący powinien nadać przekształcanej szkole akt założycielski. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby (druk nr 417). 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(89)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(88)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(89)ust(1)&cm=DOCUMENT
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk 

nr 418). Powyższą uchwałą Rada Powiatu wyraża zgodę na przystąpienie i realizację programu 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, który jest finansowany z budżetu 

Wojewody Opolskiego. Wnioskowana kwota dotacji: 31 500,00 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu 

Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. (druk nr 418). 

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

zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-Terapeutycznego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego 

(druk nr 419). Poinformowała, że powyższą chwałą Rada Powiatu wyraża zgodę na przystąpienie 

i realizację programu oddziaływań psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc, 

który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego. Wnioskowana kwota dotacji: 31 500,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu 

Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany  

z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 419). 

9) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 420). Poinformowała, że po stronie planu wydatków 

majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 80195 o kwotę 781.000 zł. na zadania: "Budowa 

miejsc parkingowych na terenie ZSR w Prudniku przy ul. Kościuszki 55"-481.000 zł. (środki z RFIL, 

które zostały niewykorzystane w 2021 r.); „ Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą 

techniczną przy budynku CKZiU w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”-300.000 zł. (środki z RFIL): 

w Rozdziale 85218 o kwotę 50.000 zł. na zakup pieca gazowego w PCPR w Prudniku; w Rozdziale 

90095 o kwotę 170.000 zł. (dot. projektu UE „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy 

Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego”. Po stronie planu wydatków bieżących dokonano 

zwiększenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 231.209 zł. na wydatki bieżące; w Rozdziale 

80102 o kwotę 30.000 zł. (niewykorzystane środki w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 

projekt "Laboratoria przyszłości"); w Rozdziale 80195 o kwotę 704.359 zł. na zadania: „Wysoka jakość 

kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego” - 80.811,01 zł. (zwiększono o niewykorzystane 
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środki na rachunku bankowym z 2021 r. dot. projektu UE); „Technika bez granic” – 704.359 zł. 

(zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r.); w Rozdziale 85295 o kwotę 410.717,38 zł. 

(zwiększono o niewykorzystane środki na rachunku bankowym z 2021 r. dot. projektu UE „Bliżej 

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

pieczy zastępczej”- II edycja). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia 

(przesunięcie na wydatkowanie zadania majątkowego): w Rozdziale 85218 o kwotę 50.000 zł. 

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ogółem 2.408.096,39 zł., w tym: §903 z zaciągniętych 

pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej o kwotę 874.359 zł. z przeznaczeniem na zadania i projekty z udziałem środków UE; §905 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę  

811.000 zł.; §906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 491.528,39 zł.; §952 Przychody z zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 231.209 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 420). 

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

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 421). Poinformowała, że dochody nie 

ulegają zmianie. Zaktualizowano plan wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia 

uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 

2.408.096,39 zł., w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 874.359 zł.; przychody 

jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę  

811.000 zł., w tym; 481.000 zł. na realizacje zadania "Budowa miejsc parkingowych na terenie  

ZSR w Prudniku przy ul. Kościuszki 55", finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

300.000 zł. na realizację zadania „ Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną 

przy budynku CKZiU w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”, finansowane z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych; 30.000 zł. na realizację zadania "Laboratoria przyszłości”, finansowane 

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu 
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lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 491.528,39 zł., w tym: 80.811,01 zł. na 

realizacje projektu z UE „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”; 

410.717,38 zł. na realizacje projektu z UE „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”- II edycja; przychody 

z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 231.209 zł. W 2022 r . rozchody 

nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie 

wskaźników zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 421). 

Ad. 7 

1) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki przedstawiła sprawozdanie Starosty Prudnickiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2021. Poinformował, 

że zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

 Starosta nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego składa Radzie Powiatu 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły. Podjęte w 2020 r. przez 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działania oraz zrealizowane zadania wynikające z priorytetów 

,,Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli                           

i Porządku Publicznego na lata 2020-2022” będą miały niezaprzeczalny wkład w poprawę stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Prudnickim. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu Sprawozdanie Starosty 

Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2021. 

2) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. Poinformował, że w dniu 21 stycznia 2022 r. 

przeprowadzono analizę wydatków poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa  

w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego. Kwota bazowa zgodnie z ustawą budżetową za 2021 r. wynosiła od 1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – 3 537,80 zł. i tyle wynosiło średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty 

za ten okres. Różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem jednego nauczyciela dla poszczególnych 

stopni awansu zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Prudnicki a wymagana średnia w roku 2021 wynosiła: nauczyciel stażysta – 

100 % - śr. roczna wynikająca z przepisów  3 537,80 zł., śr. uzyskana w 2021 r. to 4 156,75 zł., 
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nadwyżka 618,95 zł., śr. miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyniosło – 3 837,00 zł.; 

nauczyciel kontraktowy – 111 % - śr. roczna wynikająca z przepisów 3 926,96 zł., śr. uzyskana  

w 2021 r. to 4 666,12 zł., nadwyżka 739,16 zł., śr. miesięczne wynagrodzenie nauczyciela 

kontraktowego wyniosło – 4 307,19 zł.; nauczyciel mianowany – 144 % - śr. roczna wynikająca  

z przepisów 5 094,43 zł., śr. uzyskana w 2021 r. to 5 674,00 zł., nadwyżka 579,57 zł., śr. miesięczne 

wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wyniosło – 5 237,54 zł.; nauczyciel dyplomowany – 184 % 

- śr. roczna wynikająca z przepisów 6 509,55 zł., śr. uzyskana w 2021 r. to 7 018,59 zł., nadwyżka 

509,04 zł., śr. miesięczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniosło – 6 478,70 zł.  

W 2021 r. nauczyciele szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Prudnicki na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnęli w roku podlegającym analizie 

wymaganą wysokość średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. 

Ad. 8 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Opolu Uchwałą nr 745/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia  

18 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2022 rok., postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość 

sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Opolu Uchwałą nr 693/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia  

18 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości  planowanej kwoty długu Powiatu Prudnickiego, 

postanawia pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Prudnickiego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokoły likwidacyjno-kasacyjne 

składników rzeczowych Starostwa Powiatowego w Prudniku. Poinformowała, że Komisja stwierdziła, 

iż wyszczególnione przedmioty w zgłoszeniu o stwierdzonych uszkodzeniach lub wadliwym 

funkcjonowaniu składników majątkowych, stały się zbędne oraz niezdatne do użytku, wskutek czego 

postanowiono wykreślić je ze stanu inwentarza.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację składników rzeczowych Starostwa 

Powiatowego w Prudniku ze względu na ich zużycie. 

4) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek służb BHP w sprawie 

przeprowadzenia wspólnych postępowań z jednostkami na: przeglądy okresowe obiektów budowlanych 

w 2022 roku przez jednostki organizacyjne powiatu; zakup oraz dostarczenie obuwia i odzieży roboczej 

oraz środków ochrony w 2022 r. oraz przegląd techniczny, remont i zakup urządzeń przeciwpożarowych 

w 2022 r. Poinformowała, że jednostki zobowiązują się do zlecenia wykonania zadań wykonawcom 

wybranym w postępowaniach w udzielenie zamówienia publicznego oraz poniesienia kosztów zadań  

z własnych środków finansowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych 

postępowań w sprawie udzielenia zamówienia oraz wybór ofert na: przeglądy okresowe obiektów 

budowlanych w 2022 roku przez jednostki organizacyjne powiatu; zakup oraz dostarczenie obuwia  

i odzieży roboczej oraz środków ochrony w 2022 r. oraz przegląd techniczny, remont i zakup urządzeń 

przeciwpożarowych w 2022 r. 

5) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Nieruchomości w sprawie przedłożonego przez Gminę Prudnik pisma dot. prośby  

o przyznanie pomocy finansowej w 2022 r. dla 3 sołectw Gminy Prudnik, na realizację zadań 

planowanych do wykonania w sołectwach, służących poprawie warunków rozwoju i podniesienia 

atrakcyjności tych miejscowości. Wnioskowana kwota dotacji wynosiłaby 1.000,00 zł dla każdego 

sołectwa. Gmina Prudnik planuje złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie na lata 2020-2022”, dotyczącego dotacji na realizację 

planowanych w sołectwach gminy przedsięwzięć. Każde sołectwo ma możliwość otrzymania  

5.000,00 zł, jednak warunkiem otrzymania dotacji jest wymagany wkład własny gminy, który winien 

być zabezpieczony w wysokości 20 % czyi 1.000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyznanie pomocy finansowej dla 3 sołectw Gminy 

Prudnik, na realizację zadań w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie na lata 

2020-2022” . 

6) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Nieruchomości w sprawie przedłożonego przez Gminę Lubrza pisma dot. prośby  

o przyznanie pomocy finansowej w 2022 r. dla 3 sołectw Gminy Lubrza (Krzyżkowice, Lubrza  

i Olszynka), na realizację zadań planowanych do wykonania w sołectwach, służących poprawie 

warunków rozwoju i podniesienia atrakcyjności tych miejscowości. Wnioskowana kwota dotacji 
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wynosiłaby 1.000,00 zł dla każdego sołectwa. Gmina Lubrza planuje złożyć wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie na lata 2020-

2022”, dotyczącego dotacji na realizację planowanych w sołectwach gminy przedsięwzięć. Każde 

sołectwo ma możliwość otrzymania 5.000,00 zł, jednak warunkiem otrzymania dotacji jest wymagany 

wkład własny gminy, który winien być zabezpieczony w wysokości 20 % czyi 1.000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyznanie pomocy finansowej dla 3 sołectw Gminy 

Lubrza, na realizację zadań planowanych do wykonania w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie na lata 2020-2022”. 

7) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Nieruchomości w sprawie przedłożonego przez Gminę Biała pisma dot. prośby  

o przyznanie pomocy finansowej w 2022 r. dla 10 sołectw Gminy Biała (Browiniec Polski, Czartowice, 

Grabina, Józefów, Krobusz, Ligota Bialska, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Wasiłowice), 

na realizację zadań planowanych do wykonania w sołectwach, służących poprawie warunków rozwoju 

i podniesienia atrakcyjności tych miejscowości. Wnioskowana kwota dotacji wynosiłaby 1.000,00 zł 

dla każdego sołectwa. Gmina Biała planuje złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 

projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie na lata 2020-2022”, dotyczącego dotacji na 

realizację planowanych w sołectwach gminy przedsięwzięć. Każde sołectwo ma możliwość otrzymania 

5.000,00 zł, jednak warunkiem otrzymania dotacji jest wymagany wkład własny gminy, który winien 

być zabezpieczony w wysokości 20 % czyi 1.000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przyznanie pomocy finansowej dla 10 sołectw Gminy 

Biała, na realizację zadań planowanych do wykonania w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie na lata 2020-2022”. 

8) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Nieruchomości w sprawie przedłożonego przez Polski Związek Wędkarski, Koło PZW  

z siedzibą w Prudniku prośby o nieodpłatne przekazanie na rzecz organizacji dwóch sztuk pilotów do 

bramy wjazdowej na posesję przy ul. Klasztornej, w związku z wynajmem lokalu na tej nieruchomości. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie pilota do bramy wjazdowej na posesję przy 

ul. Klasztornej na czas obowiązywania umowy najmu. 

9) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego, 

Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego w sprawie akceptacji sprawozdania 
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częściowego za miesiąc grudzień 2021r. z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Prudnickiego w roku 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc 

Edukacja Nowatorstwo. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na akceptację sprawozdania częściowego z realizacji 

zadania publicznego. 

10) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 

29 listopada 2021 r. Poinformowała, iż zalecenie: zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa 

oraz powiadomienia policji lub prokuratury w przypadkach wystąpienia przemocy względem 

mieszkańców – było zawsze realizowane i każda decyzja była podejmowana w trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców oraz pracowników. Natomiast zalecenie zwiększenia nadzoru nad realizacją zadań  

z zakresu utrzymania czystości w pokojach mieszkańców oraz utrzymania użytkowanych sprzętów na 

poziomie umożliwiającym korzystanie z nich – ustalono zwiększenie kontroli kierownika na czystość 

w pokojach oraz pozbycie się zbędnych przedmiotów z pokoi mieszkańców, dodatkowo 

odremontowano 3 pokoje, na kolejny rok zaplanowano remont kolejnych 9 pokoi. Na bieżąco 

dokonywano remontów pomieszczeń oraz zakupiono szafki nocne dla wszystkich mieszkańców, szafy 

i komody. 

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

12) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie Zespołu Kontrolnego nad 

Rodzinami Zastępczymi. Poinformowała, że w okresie sprawozdawczym (II półrocze) przeprowadzono 

7 kontroli rodzin zastępczych. W wyniku kontroli rodzin zastępczych stwierdzono nieprawidłowości  

w dwóch rodzinach, którym Zespół Kontrolujący wydał zalecenia. Wnioskuje się również  

o zobowiązanie Dyrektora PCPR w Prudniku do podjęcia czynności w zakresie wyegzekwowania 

zaleceń pokontrolnych do rodzin zastępczych oraz Koordynatorów rodzin. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął sprawozdanie i polecił wystąpić do Dyrektora PCPR w Prudniku  

o wyegzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych. 

13) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku w sprawie przekazania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości położonej  

w Prudniku przy ul. Jesionkowej 6 w celu prowadzenia rodziny zastępczej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 



str. 19 
 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na bezpłatne używanie nieruchomości na okres umowy 

użyczenia 05.01.2022 – 30.06.2023 r. 

14) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na 2022 r. dotacji dla Konwentu  

OO. Bonifratów w Prudniku na działalność warsztatu terapii zajęciowej o kwotę 6.667,00 zł. w związku 

z ze zmianą wysokości kwot na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika                             

w warsztacie terapii zajęciowej (Rozporządzenie Rady Minister z dn.30.12.2021r.)  Wnioskowana do 

uwzględnienia w budżecie kwota wynika z konieczności zabezpieczenia 10 % kosztów działalności 

warsztatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie dotacji dla Konwentu  

OO. Bonifratów. 

15) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji w sprawie 

sprzedaży gruntu będącego integralną częścią drogi powiatowej nr 1611 O relacji Wierzbiec – 

Rudziczka – kontynuacja. Działka będąca częścią drogi powiatowej nr 1611 O, obręb 1610004_5.0108 

– Mieszkowice, nr ewidencyjny działki 647/6. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na sprzedaż wnioskowanego fragmentu działki 647/6, 

pod warunkiem poniesienia kosztów związanych z wydzieleniem działki, zmianą klasoużytku oraz 

wyceną rzeczoznawcy. 

16) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację z otwarcia ofert na dobudowę 

windy osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego położonego przy ul. Parkowej 10  

w Prudniku. Zamawiający informuje, ze wpłynęły 4 oferty: Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, 

A. Kęsy Sp. jawna, Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane, Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł 

Rafalik, Frma Dźwigowo-Elektryczna „ELZUD” Joachim Kupczyk. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

17) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski wielobranżowy w celu realizacji zadania 

„Dobudowa windy osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego położonego przy  

ul. Parkowej 10 w Prudniku”. Kwota, która jest niezbędna do zabezpieczenia zadania wynosi 20.000,00 

zł. 

Starosta Prudnicki zaproponował aby nie głosować wniosku i rozważyć możliwość sprawowania 

nadzoru przez pracowników Starostwa posiadających stosowne uprawnienia. 
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Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego. 

18) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji w sprawie 

wprowadzenia i zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok zadania pn.: ”Modernizacja placu 

manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7” poprzez utwardzenie i zagospodarowanie wraz  

z infrastrukturą techniczną działki nr 593/97 w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7. Plac manewrowy oraz 

zagospodarowanie wokół szkoły nadaje się do gruntownej modernizacji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wprowadzenie i zabezpieczenie w budżecie na 2022 

rok, kwoty 300.000,00 zł, która jest niezbędna na realizacje ww. zadania. 

 19) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji w sprawie 

wprowadzenia do budżetu na 2022 rok zadania pn.: ”Budowa miejsc parkingowych na terenie ZSR  

w Prudniku przy ul. Kościuszki 55”. W 2021 roku nie wykonano zadania, a środki przyjęte z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały niewykorzystane. W roku 2020 została wykonana 

dokumentacja techniczna. Koszt inwestycji wynosi 481.000,00 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wprowadzenie i zabezpieczenie w budżecie na 2022 

rok, kwoty 481.000,00 zł, która jest niezbędna na realizacje ww. zadania. 

20) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o rozliczeniu dwóch dotacji 

otrzymanej na podstawie umowy Nr 23/2021/22 na prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów 

klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z Zespole Szkół  

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, na turnus 

zawodowy przeprowadzony w terminach: 03.11.21 – 28.11.21 r. – Krawiec III stopień na kwotę 1012zł 

oraz 29.11.20 – 22.12.21 r. – Kelner II stopień- 506zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na rozliczenie dotacji na prowadzenie i finansowanie 

kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych                      

z Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej 

Górze. 

21) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację w sprawie ustalenia średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w 2022 r. Średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 r. wynosi 4.593,36 zł naliczony został na podstawie 

szczegółowego rozliczenia kosztów działalności DPS za 2021 rok. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację. 

22) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację w sprawie ustalenia średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich w 2022 r. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 r. wynosi 

4.535,92 zł naliczony został na podstawie szczegółowego rozliczenia kosztów działalności ORiOP za 

2021 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

23) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację w sprawie aneksu do umowy 

użyczenia nr ROPS/136/2020 z dnia 13.07.2020 r. oraz aneksu do umowy użyczenia nr ROPS/147/2020 

z dnia 13.07.2020 r. w sprawie przedłużenia projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 

dotyczącego użyczenia sprzętu na czas nieoznaczony. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia na czas nieoznaczony. 

24) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego, 

Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego w sprawie przekazania do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku wyposażenia zakupionego do Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych. Powiat Prudnicki w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 

dokonał zakupu środków trwałych tj. sprzęt AGD oraz meble z przeznaczeniem na wyposażenie 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie zakupionych środków trwałych do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

25) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych w sprawie przekazania na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Prudniku środka trwałego (Inkubatora Przedsiębiorczości) zlokalizowanego przy ul. Prężyńskiej  

3-5-7 w Prudniku. Obiekt zmodernizowany został w ramach projektu  

pn. Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej, współfinasowanego w ramach programu 

INTERREG V-A Republika Czeska „Przekraczamy granice”. W związku z zakończeniem zadania 

inwestycyjnego na kwotę 1.232.957,00 zł pn. „Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku inwentarskiego na Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Prężyńskiej 3-5-7                          

w Prudniku”. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie środka trwałego na rzecz Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

26) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Opolskiej Wojewódzkiej Komendy 

Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nr GK.II.7002-5/2010 z dniem 

31.01.2022 r., dotyczącej pomieszczeń biurowych przeznaczonych na działalność Młodzieżowego 

Centrum Kariery przy ul. Klasztornej 4 w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użyczenia spowodowana zmianą 

lokalizacji jednostki. 

27) Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację w sprawie przekazania przez 

Gminę Głogówek darowizny działki nr 416/40 mapa 5 obręb Głogówek na rzecz Powiatu Prudnickiego 

celem „budowy i utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych”. Do dnia dzisiejszego cel 

darowizny nie został zrealizowany, w przypadku nie wykorzystania nieruchomości na cel określony                  

w umowie, darowizna podlega odwołaniu. Podano dwa terminy aktu notarialnego odwołującego 

dokonaną darowiznę. 

Zarząd Powiatu polecił przygotować odpowiedz oraz umówić spotkanie z Burmistrzem Głogówka                      

w celu omówienia sytuacji. 

28)Starosta Prudnicki, Radosław Roszkowski przedstawił wniosek Miejskiego Klubu Sportowego 

Pogoń Prudnik o powołanie powiatowego  koordynatora piłki nożnej. 

 Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu 2 głosami „przeciw”, 1 głosie „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”  nie przychylił się 

do wniosku MKS Pogoń Prudnik. 

29) Wicestarosta, Janusz Siano zaproponował aby zaprosić Radnych Rady Powiatu  na oględziny do 

CKZiU na ul.Preżyńskiej 3-5-7 oraz ZSR ( ul. Kościuszki 55) w związku z projektami uchwał                                

o zamiarach przekształcenia szkół. 

Zarząd Powiatu przychylił  się propozycji Wicestarosty i polecił ustalić datę, powiadomić Dyrektorów 

szkół i Radnych Rady Powiatu. 
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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 

 

     Alicja Zawiślak 
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