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Protokół 199/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 18 lutego 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) udzielenia Panu Eugeniuszowi Kurpielowi – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Prudniku upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Prudnickiego 

w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego 

polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”; 
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2)  ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2022 roku. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego; 

3) sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok; 

4) sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021; 

5) sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. 

7. Skierowanie do Komisji Edukacji (…) informacji o planach funkcjonowania placówek 

oświatowych. 

8. Sprawy różne: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku członka Zarządu, Pana Dragomira Rudego o załatanie dziur 

na drodze Zawada – But. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku członka Zarządu, Pani Alicji Zawiślak o organizację dożynek 

powiatowych w roku 2022 we wsi Rudziczka. 

3) Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Prudnickiego 

– Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawie  

o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

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

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

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

upoważnienia Panu Eugeniuszowi Kurpielowi – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Prudniku, do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Prudnickiego, w ramach 

wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 

rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Eugeniuszowi 

Kurpielowi – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku, do dokonania 

zakupów w imieniu Powiatu Prudnickiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 

jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria 

przyszłości” 

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

otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego 

w 2022 roku. Na realizację projektów w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę  

65.000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów  

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 roku.  

Ad. 6 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania 

dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 6.758.815 zł. Po otrzymaniu wstępnej promesy 

z BGK, dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, wprowadzono do budżetu po stronie dochodów majątkowych zadanie: 

w Rozdziale 60014 „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” na kwotę ogółem 6.750.000 zł. 

Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 8.815 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z różnych 

dochodów). W związku z niewydatkowaniem wszystkich planowanych do realizacji projektów  

z UE w 2021 r. i przesunięciem realizacji na 2022 r. (dochody wpłyną w 2023 r.), zmniejszono: 

dochody majątkowe w Rozdziale 80195 o kwotę 106.287 zł. (projekt „Sieć inkubatorów 

przedsiębiorczości szkolnej”); dochody bieżące w Rozdziale 80195: o kwotę 147.557 zł. (projekt „Sieć 

inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”), o kwotę 631.935 zł. (projekt „Technika bez granic”). Po 

stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę  

6.750.000 zł. na zadanie "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład); w Rozdziale 

90095 o kwotę 5.000 zł. (dotacje dla gmin na zadanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie 

2020-2022”). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60004 o kwotę 

475.000 zł. na wydatki bieżące (rozliczenie transportu publicznego za 2021 r.); w Rozdziale 

85218 o kwotę 7.815 zł. (obsługa „Aktywny Samorząd” PFRON); w Rozdziale 90095 o kwotę  

21.000 zł. (dotacje dla gmin na zadanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie 2020-2022”). 

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ogółem 500.000 zł., w tym: 
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wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000 zł. Wolne środki dotyczą 

rozliczenia 2020 roku. Zmniejsza się rozchody budżetu o 885.779 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (zaciągniecie mniejszego kredytu w 2021 r., 

niż planowano). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć 

w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie 

w poz. 1.3.2.2 "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład) do realizacji w latach  

2022-2023 na kwotę ogółem 15.900.000 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 7.640.000 zł., na 2023 r. na 

kwotę 8.260.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na 

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

ogółem 500.000 zł., w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 

500.000 zł. Wolne środki dotyczą rozliczenia 2020 roku. Zmniejsza się rozchody budżetu w 2022 r. 

o kwotę 885.779 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów. 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 pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

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

sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok. Poinformowała,  

że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej  

z mocy z art. 76 ust. 1 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawia 

Staroście oraz Radzie Powiatu sprawozdanie z całorocznych efektów pracy. Do zadań organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka; kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 

potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do 

sprawowania pieczy zastępczej; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
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zastępczej; zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne 

domy dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą; zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; prowadzenie działalności diagnostyczno-

konsultacyjnej, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; przeprowadzenie badań pedagogicznych  

i psychologicznych oraz analizy. Na dzień 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Prudnickiego Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracował z 89 rodzinami zastępczymi, w tym z 50 rodzinami 

spokrewnionymi (56,2%), 35 niezawodowymi (39,3%), 3 zawodowymi (0,03%) i 1 rodzinnym domem 

dziecka. Rodziny zastępcze miały pod opieką 152 dzieci, 110 dzieci pochodziło z Powiatu Prudnickiego, 

a 42 dzieci pochodziło z innych powiatów. 11 dzieci z terenu Powiatu przebywało w rodzinnej pieczy 

zastępczej na terenie innych powiatów w Polsce. W 2021 r. powstało 12 rodzin zastępczych, 1 rodzina 

przekwalifikowała się z rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinę zastępczą zawodową. Rozwiązano 

4 rodziny zastępcze, 27 dzieci umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej, a 6 dzieci opuściło rodzinną 

pieczę zastępczą. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok. 

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

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021. 

Poinformowała, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 28 listopada  

2011 r. Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Prudnickim jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. Rozwój pieczy zastępczej i osiąganie odpowiednich standardów jej 

organizacji to proces wieloletni, zatem założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2021-2023 przyjęte Uchwałą Nr XL/313/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca  

2021 r. stanowią kontynuację Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego  

w latach 2018-2020. Przedmiotowe sprawozdanie prezentuje stopień realizacji założonych celów  

i zadań osiągniętych przez realizatorów Programu. Z oceny zasobów pomocy społecznej wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2021 r. wynika, że na terenie Powiatu Prudnickiego pracowało 5 asystentów rodziny  

i 27 pracowników socjalnych. Jedynie w Gminie Lubrza nie zatrudniono asystenta rodziny. Z informacji 
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uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej w marcu wynikało, że w 24 rodzinach występuje zagrożenie 

utraty lub ograniczenia władzy rodzicielskiej nad 65 dziećmi, a w konsekwencji konieczność 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jako przyczyna utraty władzy rodzicielskiej podawane przez 

OPS były: niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm, przemoc, problemy zdrowotne rodziców. Mimo zaangażowania służb 

społecznych w 2021 r. na terenie Powiatu Prudnickiego do rodzinnej pieczy zastępczej przyjęto  

27 dzieci i powstało 13 nowych rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w pieczy zastępczej 

umieszczonych było 139 dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego, z których 121 tj. 87,1 % przebywało  

w rodzinnej pieczy zastępczej, a 18 tj. 12,9 % w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na terenie Powiatu 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. funkcjonowała jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza  

tj. ,,Dom Marzeń” w Mochowie. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Od dnia 1 czerwca 

2021 r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko 

przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 746,00 zł. 

miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz  

1 131,00 zł. miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, 

rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Na dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227,00 zł. miesięcznie na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Dodatkowo na każde dziecko umieszczone w pieczy 

zastępczej, rodzina zastępcza otrzymuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. miesięcznie do  

18 roku życia wychowanka. Za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Prudnickiego przebywające  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mochowie oraz placówkach na terenie innych powiatów 

koszt ponosi Powiat. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie innych powiatów przebywało  

6 dzieci. W placówce opiekuńczo-wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie 1 dziecko pochodziło  

z poza Powiatu Prudnickiego. W 2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

realizowano projekty pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II i III edycja” w ramach Działania  

8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. W ramach projektów realizowano usługi psychologiczne, 

fizjoterapeutyczne, logopedyczne i kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej dając wsparcie opiekunom zastępczymi i ukierunkowując ich wsparcie i opiekę nad dziećmi 

oraz korepetycje z języka polskiego i angielskiego i terapię biofeedback. Podejmowana była 

wielokrotnie współpraca z ośrodkami pomocy społecznej,  instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, 

policją, kuratorami, sądem rodzinnym, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami adopcyjno- 

opiekuńczymi, instytucjami pozarządowymi i innymi instytucjami, które zajmują się zagadnieniem 

rodziny i dziecka w celu sprawowania właściwej opieki nad rodzinami zastępczymi. Ponadto rodziny 

zastępcze miały możliwość korzystania z porad świadczonych przez zespół ds. rodzinnej pieczy 
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zastępczej, a także w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie uzyskiwały pomoc  

i wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie z realizacji 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021. 

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

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. Przedstawiła cele w zakresie rehabilitacji społecznej: 

likwidacja barier architektonicznych; aktywność osób niepełnosprawnych poprzez sport, kulturę, 

turystykę i rehabilitację; kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej; opieka 

medyczna; opieka psychologiczno-pedagogiczna; kształcenie integracyjne, nauczanie indywidualne; 

działalność powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności; interwencja kryzysowa; pomoc 

osobom niepełnosprawnym; integracja społeczna osób niepełnosprawnych; działania służb i inspekcji; 

współpraca transgraniczna. Do działań w zakresie rehabilitacji zawodowej zaliczają się: wykonywanie 

zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne. Poinformowała, że trwająca pandemia Covid-19 i związane  

z nią obostrzenia i niepewność sprawiły, że na 2021 rok zaplanowano niewiele wydarzeń na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W miarę możliwości, w obowiązującym reżimie sanitarnym funkcjonowały 

placówki i środowiska prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Partnerzy 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a więc władze samorządowe, 

placówki oświatowe, instytucje samorządowe, organizacje i stowarzyszenia, służby mundurowe 

wypełniały zadania niezbędne wynikające z Programu. Cieszy fakt, że rośnie świadomość społeczna 

dotycząca niepełnosprawności, a rozwiązywanie problemów, które osoby z niepełnosprawnościami 

napotykają w codziennym życiu, stają się integralną częścią planów działania placówek w regionie. 

Analizując informacje dotyczące zadań wykonanych w 2021 r. przez jednostki w ramach Programu 

można uznać, iż jego podstawowe cele i założenia zostały wprowadzone w życie i w dużej mierze 

zrealizowane. Głównymi źródłami finansowania realizowanych działań były najczęściej środki  

z budżetu Państwa, w tym z ,,Funduszu Solidarnościowego”, środki PFRON, środki z budżetu Powiatu 

oraz środki pochodzące ze składek członkowskich organizacji pozarządowych. Dużym wsparciem dla 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2021 roku był realizowany program ,,Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” oraz ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w ramach których 

osoby niepełnosprawne mogły aktywizować się społecznie, a opiekunowie mogli skorzystać z pomocy 

i podniesienia kompetencji opiekuńczych. Dwuletni okres pandemii i związana z nim izolacja 

spowodowała obniżenie aktywności społecznej i ograniczenie integracji, dlatego należy zwrócić uwagę 

na integrację środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wzmacnianie ich  
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w realizacji celów i założeń. Do skutecznej realizacji zamierzonych celów niezbędna jest współpraca 

władz powiatowych i gminnych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych, mogących wspierać przedsięwzięcia Programu merytorycznie  

i finansowo.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie z realizacji 

Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 

2017-2023. 

Ad. 7  

Pan Janusz Siano, Wicestarosta przedstawił informację o planach funkcjonowania placówek 

oświatowych. Poinformował, że w roku szkolnym 2021/2022 Powiat Prudnicki jest organem 

prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Prudniku; Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku; Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku; Zespołu Szkół w Głogówku; Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczy w Prudniku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w których uczy się 1535 uczniów 

w szkołach + 11 wychowanków upośledzonych głęboko + 18 wychowanków w przedszkolu, co daje 

1563 uczniów (w stosunku do poprzedniego roku przybyło 11 uczniów). W roku szkolnym 2022/2023 

do szkół prowadzonych przez Powiat Prudnicki powinna trafić porównywalna liczba uczniów jak  

w roku ubiegłym. Uwzględniając czynnik migracyjny na poziomie ok 20 % należy przyjąć, że łączny 

nabór powinien kształtować się na poziomie 14-15 oddziałów. O liczbie utworzonych oddziałów klas 

pierwszych w poszczególnych szkołach będzie decydował dokonany przez szkoły nabór. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Komisji Edukacji (…) informację o planach funkcjonowania 

placówek oświatowych. 

Ad. 8 

1) Pan Dragomir Rudy, członek Zarządu złożył wniosek o załatanie dziur na drodze Zawada – But. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku członka Zarządu i polecił Wydziałowi Drogownictwa 

sprawdzenie stanu drogi i podjęcie działań do wyeliminowania ubytków. 

2) Pani Alicja Zawiślak, członek Zarządu złożyła wniosek w imieniu Sołtysa wsi Rudziczka, z prośbą 

o organizację dożynek powiatowych w 2022 r. we wsi Rudziczka. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku członka Zarządu i zaplanował organizację dożynek 

powiatowych w 2022 r. we wsi Rudziczka. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku ze złożonym wnioskiem 

należy udzielić pełnomocnictwo Pani Grażynie Klimko, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Prudniku, do reprezentowania Powiatu Prudnickiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku  

w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 

notarialnemu z uwzględnieniem, że pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw 

procesowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Grażynie Klimko, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 

Pracy w Prudniku, do reprezentowania Powiatu Prudnickiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 

w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 

notarialnemu. 

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 

 

 


		2022-02-25T11:06:04+0100
	Janusz Siano; Powiat Prudnicki


		2022-02-25T11:06:32+0100
	Dragomir Rudy; Powiat Prudnicki


		2022-02-25T11:06:55+0100
	Joachim Kosz; Powiat Prudnicki


		2022-02-25T11:07:21+0100
	Alicja Zawiślak; Powiat Prudnicki


		2022-02-25T11:07:52+0100
	Radosław Roszkowski; Powiat Prudnicki




