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Protokół 196/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 28 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 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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o dokonanie zmian w porządku 

obrad sesji poprzez:  

1) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415a); 
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2) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Techniku nr 1  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 146a); 

3) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I 

Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 417a); 

4) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia 

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

5) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 421a); 

6) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do mieszkańców 

Powiatu Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 (druk nr 422). 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie prośby osoby prywatnej o przekazanie szafy do przechowywania map. 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie dołożenia środków 

finansowych w celu realizacji zadania pn. ,,Dobudowa windy osobowej wraz z szybem do budynku 

administracyjnego położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”. 

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

w Prudniku, Białej i Głogówku. 

4) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Burmistrza Głogówka dot. odwołania przez Gminę Głogówek 

darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 416/40 w Głogówku. 

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

zgody na zwiększenie limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego,  

w którym zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową. 

6) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej z dnia  

1 września 2021 r. 

7) Przedstawienie prośby Ludowego Klubu Sportowego Rolnik Biedrzychowice o nieodpłatne 

przekazanie nagród na loterie fantową. 

8) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie udostępnienia boisk Powiatowego Kompleksu Sportowego 

im. Tradycji Pogoni Lwów i Polonii Bytom przy ZSR w Prudniku na potrzeby organizacji przez 

Fundację Game Sport treningów piłki nożnej młodzieży szkolnej przebywającej w Prudniku podczas 

obozu. 
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9) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie akceptacji wyników konkursowych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji priorytetowych zadań 

publicznych Powiatu Prudnickiego w zakresie pomocy społecznej. 

10) Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia własnych środków finansowych na zabezpieczenie 

wkładu własnego na realizację projektu pn. ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-

Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. 

11) Zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji celowej w kwocie 19 986,25 zł., 

udzielonej przez Województwo Opolskie na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji 

przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 

294 Racibórz-Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. 

12) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie zasad realizacji Programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 na 

terenie Powiatu Prudnickiego. 

13) Wniosek Naczelnika Drogownictwa w sprawie wykonania progów zwalniających prędkość oraz 

barierek U-12a przy chodniku w pasie drogi powiatowej Nr 1205 O relacji DP 1526 O – Węża na 

wysokości działki nr 955, ul. Nyska 21 w miejscowości Biała. 

Po Sesji: 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego za 2021 rok; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

4) ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2022 rok; 

5) wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Prudnicki wniosku w ramach naboru do programu 

„Szkolny Klub Sportowy 2022”. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek 

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 



str. 4 
 

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 w Prudniku z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji Rady Powiatu 

w Prudniku zwołanej na dzień 28 stycznia 2022 r., poprzez: 1) dokonanie aktualizacji projektu uchwały 

w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk 

415a); 2) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 

1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 416a); 3) dokonanie aktualizacji projektu uchwały  

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

(druk 417a); 4) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

utworzenia przystanków na linii kolejowej na terenie Powiatu Prudnickiego (druk 412a); 5) dokonanie 

aktualizacji projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. (druk 421a); 6) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 

(druk 422). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić 

zmiany w porządku zwołanej sesji bezwzględną ilością głosów ustawowego składu Rady. W zakresie 

pkt 1 i 4 dokonanie zmian uzasadnione jest autokorektą projektów uchwał w zakresie zmiany uchwały. 

W zakresie pkt 2 i 3 w projektach uchwał omyłkowo dodano zbędny załącznik. W zakresie  

pkt 5 wystąpiła potrzeba aktualizacji zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Natomiast w zakresie 

pkt 6 odpowiadając na rosnącą liczbę zakażeń oraz niski odsetek osób zaszczepionych proponuje się jak 

najszybsze wystąpienie z apelem do mieszkańców Powiatu w tym zakresie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

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

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt drugi. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

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

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt trzeci. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

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

siedziby. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt czwarty. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na linii kolejowej na 

terenie Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt piąty. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt szósty. 

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

w sprawie przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw 

COVID-19. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo osoby prywatnej z prośbą  

o nieodpłatne przekazanie szafy do przechowywania map znajdujących się w zasobach Wydziału 

Geodezji (…). Poinformowała, że wnioskodawca jest kolekcjonerem artefaktów pochodzących  

z Powiatu Prudnickiego. W skład jego kolekcji wchodzą mapy, dokumenty, rysunki, gazety itp. 

Przedmioty te są zwykle w wymiarach przekraczających ich składowanie w standardowych meblach. 

Specjalistyczna szafa poprawiłaby jakość ich przechowywania oraz ułatwiła dostęp do posiadanych 

zbiorów. Zbiory są udostępniane dla osób chcących pogłębiać swoją wiedzę na temat historii Prudnika, 

jak również na potrzeby realizowanych w mieście wydawnictw. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie szafy do przechowywania map osobie prywatnej  

w związku z rozdysponowaniem wszystkich szaf w nowej siedzibie Wydziału Geodezji (…). 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji 

o zajęcie stanowiska w sprawie dołożenia środków finansowych w celu realizacji zadania  

pn. ,,Dobudowa windy osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego położonego przy  

ul. Parkowej 10 w Prudniku”. Poinformowała, że w dniu 17.01.2022 r. zostały otwarte cztery oferty na 

wykonanie w/w zadania. Jedna z ofert, która mieściła się w kwocie zabezpieczenia tj. 330 244, 00 zł., 

została odrzucona z braków formalnych, kolejna oferta jest wyższa od zabezpieczenia, które Powiat 

Prudnicki przeznaczył na wykonanie zadania i wynosi 349 000,00 zł. W dniu 18.01.2022 r. zostało 

wysłane wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny do wykonawcy, który złożył ofertę cenową na 

kwotę 349 000,00 zł. w dniu 24.01.2022 r. wykonawca złożył stosowne dokumenty wyjaśniające.  

Po przeprowadzonej przez komisję przetargową analizie dokumentów uznano wyjaśnienia jako 

wystarczające. W związku z powyższym wykonawca, który złożył ofertę cenową na kwotę  
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349 000,00 zł zostanie zobligowany o dostarczenie stosownych dokumentów i jego oferta będzie brana 

pod uwagę w dalszej części postępowania przetargowego jako najbardziej korzystna. Kwota jaką 

zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zadania wynosi 330 224, 00 zł (brutto). W związku z tym, 

Wydział zwraca się z wnioskiem o zabezpieczenie brakujących środków w wysokości 18 756,00 zł., na 

wykonanie w/w inwestycji i jak najszybciej przystąpić do jej realizacji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie brakującej kwoty w wysokości 18 756,00 zł. w celu 

realizacji zadania pn. ,,Dobudowa windy osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego 

położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”. 

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

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

Poinformowała, że od 10 stycznia 2022 r. wszystkie punkty na terenie Powiatu Prudnickiego udzielają 

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

ze strony Wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej należy podjąć decyzję, czy porady będą 

udzielane w formie stacjonarnej czy w formie zdalnej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Prudniku, 

Białej i Głogówku w formie zdalnej od dnia 31.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo w sprawie odwołania przez Gminę 

Głogówek darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 416/40. Poinformowała, że Gmina 

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

Prudnickiego. Cel darowizny określony w akcie notarialnym tj. „budowa i utrzymaniu placówek 

opiekuńczo – wychowawczych”. Do dnia dzisiejszego cel darowizny nie został zrealizowany. Dnia  

22 lipca 2019 roku Rada Miejska w Głogówku podjęta Uchwałę Nr XIII/137/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na odwołanie darowizny nieruchomości. Mając na uwadze dalszą dobrą współpracę i polubowne 

załatwienie sprawy proponowane są dwa terminy aktu notarialnego odwołującego dokonaną  

darowiznę.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił przygotować odpowiedź na przedstawione pismo z informacją, iż odwołanie 

darowizny przedmiotowej nieruchomości nie znajduje podstaw prawnych i jest przedwczesne. 

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

Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu wypłaty środków 

finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina prowadząca rodzinę 
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zastępczą zawodową. Poinformowała, że małżeństwo od 01.05.2021 r. prowadzi rodzinę zastępczą 

zawodową, w której obecnie jest umieszczonych 3 dzieci. Wszystkie dzieci pochodzą z powiatu 

prudnickiego. Rodzina zastępcza w dniu 04.01.2022 r. złożyła wniosek o zwiększeniu limitu wypłaty 

środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego. W chwili obecnej posiadają limit 

kwartalny w kwocie 1.500,00 zł. Ze względu na wzrost cen za energię, gaz, wodę i odprowadzanie 

ścieków zwrócili się z prośbą o zwiększenie limitu za utrzymanie domu do kwoty 3 000,00 zł., 

kwartalnie. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Prudniku proponuje wyrażenie zgody na 

zwiększenie limitu kosztów utrzymania i eksploatacji domu jednorodzinnego do kwoty 7 200 zł., 

rocznie. Rodzina racjonalnie podchodzi do wydatków związanych z prowadzeniem rodziny zastępczej 

zawodowej, a przy trójce dzieci z pieczy zastępczej oraz wzroście cen, który miał miejsce z końcem 

2021 roku aktualna kwota 1500 zł., kwartalnie jest zbyt niska i nie pozwali na pokrycie kosztów 

utrzymania domu w 2022 roku. Rodzina w roku 2021 przestawiła następujące koszty utrzymania domu: 

kwartał II – 2 173,79 zł., w tym związane z funkcjonowaniem rzz 1 552,71 zł.; kwartał III –  

2 770, 97 zł., w tym związane z funkcjonowaniem rzz 1979, 26 zł,; kwartał IV – 3 387, 97 zł., w tym 

związane z funkcjonowaniem rzz 2 419, 98 zł. W związku z powyższym limit roczny w kwocie  

7.200 zł rocznie na tym etapie wydaje się wystarczający na pokrycie kosztów utrzymania domu 

jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa. W rodzinie zastępczej 

zawodowej przebywa jedno dziecko z gminy Prudnik (50 % zwrotu kosztów utrzymania dziecka 

w rodzinie zastępczej) oraz dwoje z gminy Głogówek (od lutego 2022 r. 50% zwrotu). Środki związane 

z kosztem utrzymania domu jednorodzinnego zostały zabezpieczone w budżecie PCPR  na rok  

2022 i nie będą wymagały zwiększenia budżetu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora PCPR w Prudniku i wyraził zgodę na zwiększenie 

limitu wypłaty środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje 

rodzina prowadząca rodzinę zastępczą zawodową do kwoty 7 200,00 zł. rocznie. 

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

Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji na 

prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej z dnia 1 września 2021 r. Poinformowała, że Powiat 

Prudnicki przekazał Konwentowi OO. Bonifratrów dotację w wysokości 38 503,69 zł. – 10% kosztów 

działalności warsztatu terapii zajęciowej w Prudniku niepochodzących z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zasadą współfinansowania kosztów działalności 

określoną przepisami art. 10 b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie sprawozdania końcowego 

z wykonania zadania – działalność warsztatu terapii zajęciowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów  

w Prudniku w roku 2021 oraz szczegółowego zestawienia faktur i rachunków za okres od dnia  
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06.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., stwierdza się, że kwota dotacji w wysokości 37 603,69 zł., została 

wykorzystana prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób celowy i zgodnie z liczbą 

uczestników warsztatu terapii zajęciowej wykazaną w informacjach i innych materiałach, natomiast 

kwota dotacji w wysokości 900,00 zł., została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, gdyż  

z zakupionych biletów wstępu do kina skorzystały osoby nie będące uczestnikami warsztatu terapii 

zajęciowej.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji na prowadzenie WTZ do kwoty 37 603,69 zł. oraz 

zobowiązał Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku jako jednostki prowadzącej, do zwrotu kwoty 

dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 900 zł. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Zarządu LKS Rolnik 

Biedrzychowice o nieodpłatne przekazanie 10 nagród na loterię fantową, które zostaną rozdysponowane 

podczas zabawy walentynkowej zorganizowanej przez klub w dniu 12.02.2022 r. w Domu Ludowym  

w Racławicach Śląskich.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Ludowemu Klubowi Sportowemu Rolnik 

Biedrzychowice, nagród na loterię fantową (piłki, torby sportowe, bidony). 

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

udostępnienia boisk Powiatowego Kompleksu Sportowego im. Tradycji Lwów i Polonii Bytom przy 

ZSR w Prudniku na potrzeby organizacji przez Fundację Game Sport treningów piłki nożnej młodzieży 

szkolnej przebywającej w Prudniku podczas obozu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie boisk Powiatowego Kompleksu 

Sportowego im. Tradycji Pogoni Lwów i Polonii Bytom przy ZSR w Prudniku na potrzeby organizacji 

przez Fundację Game Sport treningów piłki nożnej młodzieży szkolnej przebywającej w Prudniku 

podczas obozu. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie akceptacji wyników 

komisji konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji priorytetowych zadań publicznych Powiatu 

Prudnickiego 2022 r. w zakresie pomocy społecznej. W ramach ogłoszonego otwartego konkursu na 

wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: prowadzenia domu pomocy społecznej,  

w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła 1 oferta Zgromadzenia Sióstr ŚW. Elżbiety Prowincja 
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Nysa, prowadzącym Dom Pomocy Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie. Komisja Konkursowa dokonała 

analizy oraz oceny merytorycznej oferty i zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Zgromadzenie 

Sióstr ŚW. Elżbiety Prowincja Nysa.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował wyniki komisji konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert  dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji 

priorytetowych zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo w sprawie zapewnienia wkładu 

własnego Powiatu Prudnickiego do projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz–

Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. Poinformowała, że przystąpienie do programu 

warunkowane było zapewnieniem wkładu własnego do projektu ze środków zewnętrznych. 

Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko w sprawie nie zabezpieczenia własnych środków finansowych 

na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. ,,Rewitalizacja linii kolejowych  

nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z umową  

nr KT7140.1.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. zawartą pomiędzy Województwem Opolskim, a Powiatem 

Prudnickim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej) dla 

inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie” w ramach 

programu Kolej+, rozliczono udzieloną dotację w kwocie 19 986, 25 zł.  

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji celowej w kwocie 19 986,25 zł., udzielonej przez 

Województwo Opolskie na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej 

(planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-

Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek dot. zasad realizacji programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Poinformowała, że Powiat Prudnicki na podstawie złożonego wniosku otrzymał 2 989 620, 00 zł., na 

realizację w roku 2022 w/w Programu. W ramach Programu należy objąć opieką 100 osób 

niepełnosprawnych w tym 70 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 15 osób  

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 15 dzieci z niepełnosprawnością. Osoby ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na 60 godzin opieki w miesiącu (w przypadku 

występowania niepełnosprawności sprzężonej 70 godzin), osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 30 godzin opieki w miesiącu, a dzieci 30 godzin opieki asystenta. W związku  
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z ogromnym zainteresowaniem usługą asystencką do Programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2022 aktualnie zostało złożonych: 78 wniosków przez osoby  

z niepełnosprawnością o znacznym stopniu niepełnosprawności, 21 wniosków przez osoby  

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, 8 wniosków o asystenta dla dzieci  

z niepełnosprawnością. Do programu zgłosiło się również 82 osoby zainteresowane pełnieniem funkcji 

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. PCPR nie ma możliwości weryfikacji potrzeb wsparcia 

konkretnej osoby z niepełnosprawnością zgłaszającej się do udziału w Programie.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił, aby w pierwszej kolejności pomoc była zapewniana osobom leżącym i tym,  

u których potrzeba opieki wynika z posiadanych orzeczeń oraz ustalił maksymalną liczbę godzin 

asystenta osoby niepełnosprawnej pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą w wymiarze 

70 godzin miesięcznie. 

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wykonania progów 

zwalniających prędkość oraz barierek U-12 przy chodniku w pasie drogi powiatowej Nr 1205 O relacji 

DP 1526 O – Węża na wysokości działki nr 955, ul. Nyska 21 w miejscowości Biała. Poinformowała, 

że dnia 13.12.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek dotyczący umieszczenia 

progów zwalniających prędkość oraz barierek U-12a przy chodniku przy posesji ul. Nyska 21. Osoba 

składająca wniosek argumentuje swój wniosek poprawą bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do 

szkoły oraz innych uczestników ruchu, gdyż kierowcy często nie stosują do znaku ograniczenia 

prędkości w związku z czym dochodzi do częstych wypadków oraz kolizji. Niejednokrotnie zostało 

uszkodzone mienie (brama wjazdowa na posesję) z powodu nieprzestrzegania przepisów 

obowiązujących na w/w drodze. Wydział Drogownictwa po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza 

o zasadności powyższego wniosku. W celu poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców należy 

ograniczyć prędkość na odcinku od Korfantowa do skrzyżowania. Ze względu na parametry drogi na 

powyższym odcinku wykonać progi (wyspowe), które ograniczą prędkość na dojeździe do 

skrzyżowania. Przed pasami dla pieszych proponujemy ponadto umieścić pasy akustyczno – 

wibracyjne. Barierki nie mogą być zamontowane ze względu na zbyt małą skrajnię chodnika. 

Szacunkowy koszt: montaż progów wyspowych – 6000 zł; montaż oznakowania progów – 1000 zł.; 

montaż pasów akustyczno – wibracyjnych – 3000 zł. Razem dziesięć tysięcy złotych.   

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Burmistrza Białej z zapytaniem czy jest potrzeba wykonania 

progów zwalniających prędkość oraz barierek U-12a przy chodniku w pasie drogi powiatowej Nr 1205 

O relacji DP 1526 O – Węża na wysokości działki nr 955 w miejscowości Biała oraz poprosić 

o deklarację partycypacji w kosztach. 
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Ad. 7 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania 

informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Powiatu Prudnickiego za 2021 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu 

finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego za  

2021 rok. 

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

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

2021 r. 

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

finansowego budżetu na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

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

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

2022 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

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

zgody na złożenie przez Powiat Prudnicki – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku wniosku w ramach 

naboru do programu „Szkolny Klub Sportowy 2022”. Poinformowała, że program jest skierowany dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności 

fizycznej i możliwości prowadzenia zajęć sportowych w szkole przez nauczycieli wychowania 

fizycznego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat 

Prudnicki – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku wniosku w ramach naboru do programu „Szkolny 

Klub Sportowy 2022”. 

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

zgody na złożenie przez Powiat Prudnicki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku wniosku 

w ramach naboru do programu „Szkolny Klub Sportowy 2022”. Poinformowała, że program jest 

skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej 

aktywności fizycznej i możliwości prowadzenia zajęć sportowych w szkole przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. Program jest kontynuacją zajęć projektowych prowadzonych przez 

nauczycieli wychowania fizycznego w szkole już od kilku lat i cieszy się zainteresowaniem ze strony 

młodzieży. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat 

Prudnicki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku wniosku w ramach naboru do programu 

„Szkolny Klub Sportowy 2022”. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

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

 

Janusz Siano………………………………….. 

 

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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