
str. 1 
 

Protokół 198/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 14 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 4 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) upoważnienia Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu 

psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

2) upoważnienia Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu 

korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 
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4) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

5) zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024". 

6. Sprawy różne: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia – technik 

pszczelarstwa w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za koordynację i sprawne 

działanie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. 

3) Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przebadanie dziecka z Powiatu Opolskiego  

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku. 

4) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia środków finansowych w celu realizacji zadania 

,,Sukcesywna dostawa obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony w 2022 r.”. 

5) Przedstawienie pisma Inspekcji Weterynaryjnej dot. wydania opinii z zakresu zagrożeń 

epidemiologicznych związanych z planem umiejscowienia fermy świń w pobliżu obszarów leśnych. 

6) Wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie środków budżetowych w zakresie rocznego rozliczenia 

rekompensaty za rok 2021 w ramach umowy zawartej z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. 

7) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego 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. 

8) Informacja w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie w 2022 r. w kwocie 5 743,37 zł. 

9) Informacja w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu 

Pomocy Społecznej w Grabinie w 2022 r. 

10) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie prośby 

Burmistrza Głogówka o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w ramach projektu 

pn. ,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022”. 

11) Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu  

o rozgraniczenie nieruchomości. 

12) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Kancelarii Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Wspólnicy 

dot. realizacji postanowień umownych wynikających z umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej. 
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13) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację 

zadania pn. ,,Remont budynku przy ul. Parkowej 10”. 

14) Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku. 

15) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie pielęgnacji i wycinki 

drzew w ramach zadania pn. Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego 

w Prudniku, w ramach projektu pn. ,,Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, 

Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego”. 

16) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na 

wycięcie i sprzedaż 3 drzew gatunku topola, 1 brzozy i 1 świerku.  

17) Przedstawienie odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Powiatu w Prudniku w sprawie oświetlenia 

przejścia dla pieszych przy ul. Batorego w Prudniku. 

18) Przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego dot. cyberataków do ośrodków pomocy społecznej  

i urzędów gmin. 

19) Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia upoważnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

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

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

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

Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno- 

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

Opolskiego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do składania 

oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno- terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 
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2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu korekcyjno- 

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

Opolskiego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do składania 

oświadczeń woli w związku z realizacją programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

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. 

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

projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024". Poinformowała,  

że opracowany dokument, realizując lokalną politykę ochrony środowiska, sporządzony został  

z uwzględnieniem celów zawartych w strategiach i programach (operacyjnych i rozwoju), wynikających 

z Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. „Program ochrony środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2021 – 2024” wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych poziomu krajowego, 

regionalnego i lokalnego. Program Ochrony Środowiska zawiera monitoring realizacji Programu oraz 

źródła nakładów finansowych potrzebnych na wdrożenie zakładanych działań. Przedłożony dokument 

został opracowany zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska”, które są dokumentem pomocniczym adresowanym do organów 

wykonawczych i uchwałodawczych JST. Ponadto niniejszy POŚ  uwzględnia założenia programowe  

i strategiczne określone w aktualnej Polityce Ekologicznej Państwa 2030, która stanowi strategię 

podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce, a także jedną z dziewięciu strategii, 

stanowiących fundament zarządzania rozwojem środowiskowym kraju. Jak wynika z dokumentu 

diagnoza stanu środowiska przyrodniczego gminy Głogówek sporządzona została głównie na podstawie 

opracowań i materiałów instytucji/ jednostek działających w obszarze ochrony środowiska oraz 
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obszarze społeczno – gospodarczym. Poszczególne komponenty środowiskowe zostały 

scharakteryzowane kompleksowo. Oznacza to, że przy omawianiu aktualnej sytuacji na danym obszarze 

tematycznym, uwzględniono jednocześnie uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych, 

dotyczące określonej dziedziny oraz najważniejsze problemy i propozycje ich rozwiązania. Zgodność 

założeń Programu z dokumentami wyższego szczebla gwarantuje podejmowanie działań 

uporządkowanych i spójnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Nawiązanie do celów strategicznych 

wyższego poziomu powoduje, że zaplanowane w Programie działania będą służyć osiągnięciu celów 

długoterminowych będących kontynuacją jednorodnej polityki strategicznej i ekologicznej. Zgodnie  

z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., projekty gminnych 

programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek 

na lata 2021-2024” i ,,jednogłośnie” podjął przedstawioną uchwałę.  

Ad. 6 

1)  Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła ponownie prośbę Dyrektora Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku o umożliwienie otwarcia nowego kierunku kształcenia – technik 

pszczelarstwa. Prośbę swą motywuje tym, iż szkoła posiada niezbędne zaplecze do kształcenia w tym 

zawodzie, a także nawiązała współpracę ze szkołą CDS – Lider, która ma zapewnić odpowiedni poziom 

kształcenia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na otwarcie w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku nowego kierunku 

kształcenia – technik pszczelarstwa. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Szkół Rolniczych 

w Prudniku o zezwolenie na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za koordynację i sprawne działanie 

strzelnicy. Poinformowała, iż ze strzelnicy mogą korzystać grupy spoza szkoły i najczęściej będą to 

godziny popołudniowe. Poza tym wyposażenie strzelnicy wymaga stałego nadzoru, aby zapewnić jego 

sprawność. Na to stanowisko zaproponowano nauczyciela przedmiotów wojskowych z Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku. Nawiązanie stosunku pracy nastąpiłoby na podstawie umowy wg której stawka 

godzinowa wynosiłaby 19,70 zł. brutto za godzinę.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za koordynację i sprawne 

działanie nowo otwartej wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, pod warunkiem 
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uzyskania opinii, że można pobierać opłaty za obsługę strzelnicy i kwota pobierana zrekompensuje 

koszty zatrudnienia. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo z prośbą o wyrażenie zgody na 

przebadanie dziecka z Powiatu Opolskiego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przebadanie dziecka z Powiatu Opolskiego w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku pod warunkiem podpisania porozumienia z Pow. Opolskim  

i poniesienia kosztu. 

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

zwiększenia środków finansowych w celu realizacji zadania „Sukcesywna dostawa obuwia i odzieży 

roboczej oraz środków ochrony w 2022 roku” w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 zł netto. Poinformowała, że w dniu 

21 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu w Prudniku wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie 

wspólnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oraz wybór oferty na sprzedaż, zakup oraz 

dostarczenie obuwia i odzieży roboczej, środków ochrony na potrzeby pracowników Starostwa 

Powiatowego w Prudniku, jednostek oświatowych Powiatu Prudnickiego i Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. Dnia 8 lutego br. wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa 

kwotę, jaką Powiat Prudnicki zabezpieczył na sfinalizowanie zamówienia i wynosi 35 618,77 (brutto). 

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie w/w zadania wynosi 33 898,74 zł (brutto). 

Służba BHP zwraca się z wnioskiem o zabezpieczenie brakujących środków na wykonanie w/w zadania 

w wysokości 1 720,03 zł., przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Każda z jednostek oświatowych 

Powiatu Prudnickiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ma zabezpieczoną  

w budżecie brakującą kwotę.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w celu realizacji zadania 

,,Sukcesywna dostawa obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony w 2022 r.”. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo dot. prowadzenia przez Gminę Biała 

postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji 

polegającej na „Budowie budynku inwentarskiego dla tuczu trzody chlewnej”, zlokalizowanego na 

gruntach wsi Chrzelice, na części działki nr 204/3, k. m.3, obręb Chrzelice, graniczącej z drogą 

powiatową oraz lasami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Pruszków. Pismem z dnia 

4 lutego br. Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że od 2014 r. na 

obszarze Polski powiększa się strefa objęta afrykańskim pomorem świń (ASF). Trudność eliminacji 

ASF wynika z ukształtowania terenu i występowania ASF endemicznie, czyli z niską ilością 
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wykrywanych ognisk, przez długi czas. Umieszczenie fermy przy olbrzymim kompleksie leśnym, jakim 

są Bory Niemodlińskie o powierzchni 480 km2, wiąże się z ryzykiem prowadzenia hodowli w takiej 

strefie. Dnia 14 stycznia 2022 r. wykryto ognisko choroby znajdujące się w Piaskach koło Lewina 

Brzeskiego, położone w pobliżu Borów Niemodlińskich, w którym znaleziono 5 padłych dzików 

zarażonych wirusem ASF. W związku z tym rozporządzeniem unijnym z dnia 31 stycznia 2022 r. 

wyznaczono strefę różową i niebieską obejmującą wspomniane Bory Niemodlińskie – oprócz części 

należącej do Gminy Biała. Ten obszar jednak graniczy z omawianymi strefami. Pomijając sprawy 

ochrony środowiska, ze strony weterynaryjnej kwestie epizootyczne stają się kluczowe dla negatywnej 

oceny lokalizacji fermy. Wystąpienie ASF na fermie wiąże się z koniecznością wybicia wszystkich 

zwierząt, co przy obsadzie 2000 szt. będzie generować olbrzymie straty dla Budżetu Państwa, gdyż 

choroba jest zwalczana z urzędu. W obecnym czasie usytuowanie fermy świń w bliskości lasu stwarza 

duże zagrożenie epizootyczne, większe niż funkcjonowanie ferm na obszarach wiejskich. Proponuje się, 

aby Powiat Prudnicki, jako strona biorąca udział w postępowaniu, wystąpiła do Burmistrza Białej  

o ponowne przeprowadzenie, w ramach trwającej procedury, postępowania dowodowego, biorąc pod 

uwagę wszystkie ustalenia zawarte w raporcie, uzgodnienia i opinie, o których mowa w art. 77 ust. 1 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska wraz z wynikami postępowania z udziałem społeczeństwa. Stojąc 

na stanowisku, że tylko rzetelna, wnikliwa i wszechstronna ocena raportu oraz ewentualnych innych 

dowodów, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących reguł dowodowych, w tym zasada prawdy 

obiektywnej, obliguje organ do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności stanu faktycznego, 

zwłaszcza oceny, czy Raport uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia środowiskowe związane  

z realizacją planowanej inwestycji. Brak przeprowadzenia wnikliwej analizy wpływu przedsięwzięcia 

na środowisko, uwzględniając wielkość oraz zasięg oddziaływania inwestycji w zakresie emisji do 

powietrza poszczególnych związków związanych z planowaną produkcją trzody chlewnej,  

w szczególności siarkowodoru i amoniaku, może niekorzystnie wpłynąć na planowane rozstrzygnięcie 

w tym zakresie. W związku z brakiem szczegółowego odniesienia się przez organ administracji  

w kwestii oddziaływania akustycznego, źródła emisji pyłów, czy samego usytuowania fermy świń przy 

lesie, również ww. kwestie wymagają dokładnego wyjaśnienia. Należy także zauważyć, że w sprawie, 

w której istnieje spór pomiędzy stroną postępowania (inwestorem) i lokalną społecznością, wydawana 

przez organ decyzja może dotykać chronionych prawem dóbr osobistych człowieka, jak życie i zdrowie, 

organ musi szczególnie zadbać o to, aby w pełni została zrealizowana w sprawie zasada przekonywania, 

o której mowa w art. 11 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dokonana w tym względzie analiza 

toczącego się postępowania w przeważającej mierze dowodzi, że w prowadzonym postępowaniu 

administracyjnym Gmina Biała, nie zrobiła tego dogłębnie w każdym aspekcie sprawy, zwłaszcza 

w aspekcie istniejącego sporu pomiędzy stroną postępowania (inwestorem) i lokalną społecznością. 

Jeśli obawy („protesty”) społeczności lokalnej nie dają się „rozwiać” na podstawie przedstawionego 

przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu na środowisko, a dotyczy kwestii środowiskowych 

i związanych z planowanym przedsięwzięciem, organ prowadzący postępowanie środowiskowe winien 
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przeprowadzić w tym zakresie dodatkowe postępowanie wyjaśniające, również z udziałem strony 

wnioskującej o wydanie decyzji środowiskowej.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił wystąpić do Burmistrza Białej o ponowne 

przeprowadzenie, w ramach trwającej procedury, postępowania dowodowego, w związku z decyzją  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na ,,Budowie budynku 

inwentarskiego dla tuczu trzody chlewnej” jako strona biorąca udział w postępowaniu. 

6) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie środków 

budżetowych w zakresie rocznego rozliczenia rekompensaty za rok 2021 w ramach umowy Nr 1/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 zawartej z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. Poinformował, że PKS w Głubczycach 

działając na podstawie § 8 przedmiotowej umowy wystąpił do Powiatu Prudnickiego o rekompensatę  

w kwocie 254 531,82 zł. brutto, jako niedopłatę wpłaconych zaliczek Spółce na poczet wykonanych 

przewozów pasażerskich na liniach powiatowych.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych w zakresie rocznego rozliczenia 

rekompensaty za rok 2021 w ramach umowy zawartej z PKS w Głubczycach. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcia stanowiska w sprawie 

akceptacji sprawozdania końcowego 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. Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 25.01.2022 r. Do sprawozdania dołączono komplet 

dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie końcowe 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. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej ustala się średni miesięczny 

wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w palcówce opiekuńczo – wychowawczej „Dom Marzeń” 

w Mochowie w 2022 r. w kwocie 5743.37 zł., naliczony został na podstawie szczegółowego rozliczenia 

kosztów działalności Placówki za 2021 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 

w 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w kwocie 4 198,07 zł., naliczony został na podstawie 

szczegółowego rozliczenia kosztów działalności Placówki za 2021 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Burmistrza Głogówka  

o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu z tytułu projektu pn. „Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”. Wnioskowana kwota dla każdego sołectwa 

wynosi 1 000,00 zł. To już trzeci rok programu, w ramach którego Gmina Głogówek planuje realizować 

przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego  

w ramach w/w projektu, na realizację planowanych w sołectwach gminy przedsięwzięć, służących 

poprawie warunków rozwoju oraz podniesieniu atrakcyjności tych miejscowości. Każde sołectwo ma 

możliwość otrzymania dotacji w wysokości 5.000,00 zł, jednak warunkiem otrzymania datacji jest 

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

Gmina, we współpracy z sołtysami, dokonuje wyboru spośród złożonych przez sołectwa zadań, które 

planuje objąć wnioskiem w danym roku. W jednym roku liczba zadań złożonych we wniosku przez 

gminę może obejmować nie więcej niż 1/3 liczby sołectw z terenu gminy. W roku 2022 z pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej skorzysta dziesięć sołectw z Gminy Głogówek.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych  budżecie powiatu w związku 

z realizacją projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” dla 

sołectw z Gminy Głogówek. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że proponuje się udzielić 

pełnomocnictwo Pani Emilii Cimochowskiej – Paluszek – Radcy Prawnemu do reprezentowania  

w postanowieniu o rozgraniczenie nieruchomości, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Prudniku pod 

sygn. Akt I Nr 280/21.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Emilii Cimochowskiej – Paluszek, Radcy Prawnemu do 

reprezentowania w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w Prudniku. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Kancelarii Radców Prawnych 

Hryniów, Łebek i Wspólnicy. Poinformowała, że w związku z podjętymi wewnętrznie decyzjami 

biznesowymi Kancelaria kontynuuje dotychczasową działalność pod nową formą prawną. W związku 
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z powyższym wskazano, iż skład osobowy spółek nie uległ zmianie i komplementariuszami spółki 

komandytowej pozostają partnerzy dotychczasowej spółki – radcy prawni. Jednocześnie zapewniają, że 

Kancelaria Prawna Hryniów, Łebek i Wspólnicy Sp. posiada tożsame zaplecze kadrowe i gwarantuje 

świadczenie usług prawnych na dotychczasowym poziomie. W dalszym ciągu świadczone usługi będą 

realizowane terminowo oraz z wysoką dbałością o ich jak najwyższą jakość. Zapewniono, iż dalsza 

realizacja postanowień umownych o świadczenie stałej obsługi prawnej (pomocy prawnej) zawartej 

będzie przebiegać w dotychczasowej formie.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i wyraził zgodę na kontynuację współpracy. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji zadania pn. „Remont budynku przy ul. Parkowej 10”. 

Poinformowała, że w związku z planowanym przeniesieniem placówki PCPR oraz Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej do budynku przy ul. Parkowej 10 w Prudniku, konieczne jest wykonanie 

remontu. Prace remontowe mają na celu przystosowanie obiektu do prawidłowego funkcjonowania  

w/w placówek. Wydział Inwestycji proponuje zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki własne  

w wysokości 60 000,00 zł., w tym w Dziale 750 Rozdział 75020 Paragraf 4210; w kwocie 40 000,00 

zł., brutto (z przeznaczeniem na usługi, 20 000,00 zł. na materiały ogólnobudowlane oraz 20 000,00 zł., 

na materiały teleinformatyczne) oraz w Dziale 750 Rozdział 75020 Paragraf 4270 w kwocie: 20 000,00 

zł., brutto (w tym 15 500,00 zł., z przeznaczeniem na prace cykliniarsko – lakiernicze). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków na realizację 

zadania pn. ,,Remont budynku przy ul. Parkowej 10” w związku z planowanym przeniesieniem 

placówki PCPR oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wystąpienie pokontrolne z kontroli 

problemowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku, przeprowadzoną 

przez Wojewodę Opolskiego - przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu. 

Poinformowała, że kontrolą objęto: prawidłowość przyjmowania wniosków wraz z załączoną 

dokumentacją – ocena formalnoprawna; badanie właściwości rzeczowej i miejscowej w postępowaniu 

prowadzonym przez jednostkę kontrolną; gromadzenie dokumentacji medycznej oraz przeprowadzenie 

wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej; zachowanie terminowości: rozpatrywania spraw, 

zawiadamiania o niedotrzymaniu terminu rozpatrzenia spawy, wydawania orzeczeń, przekazywania 

odwołań do II instancji; prawidłowość sporządzania protokołu z posiedzenia składu orzekającego; 

zachowanie zgodności zapisów orzeczenia z ustaleniami składu orzekającego; prawidłowość 

uzasadnienia orzeczeń. Działalność jednostki kontrolowanej oceniona została jako pozytywna 

z uchybieniami. Zespół Kontrolny wnosi o podjęcie stosownych działań, mających na celu usunięcie 

stwierdzonych uchybień, a w szczególności zaleca się: zapewnienie terminowego rozpatrzenia spraw; 
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wdrożenie druku oceny formalno-prawnej przyjmowanego wniosku zawierającego zapis, który 

wskazałby na wyznaczenie przez Przewodniczącego Zespołu lekarza, który dokonuje wstępnej 

weryfikacji dokumentacji medycznej; doprowadzenie do wyeliminowania uchybień w arkuszach 

dotyczących wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej polegających na niezaznaczeniu przez 

lekarza weryfikującego specjalizacji przewodniczącego składu orzekającego; doprowadzenie do 

wyeliminowania uchybień w protokołach sporządzonych podczas posiedzeń składów orzekających.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i zobowiązał dyrektor PCPR do przedstawienia 

wykonanych zaleceń pokontrolnych. 

15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji zadania pn. Ochrona bioróżnorodności Parku 

Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku, w ramach projektu pn. ,,Bioróżnorodność 

bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego”. Poinformowała, 

że dnia 22.12.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek Gminy Prudnik  

w sprawie wyrażenia zgody na pielęgnację i wycinkę sanitarną drzew rosnących w pasie drogi 

powiatowej 1616 O Prudnik – Pokrzywna, ul. Dąbrowskiego na działce nr 874/5 k.m.5, obręb Prudnik, 

wpisanego do opolskiego wojewódzkiego rejestru zabytków, w stosunku co do którego opracowano 

dokumentację – inwentaryzację wraz z projektem gospodarki drzewostanem, w oparciu o którą 

planowane jest wykonanie prac. Wydział Drogownictwa opiniuje pozytywnie wniosek dotyczący w/w 

projektu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pielęgnację i wycinkę sanitarną drzew rosnących w pasie drogi 

powiatowej 1616 O Prudnik – Pokrzywna przez Gminę Prudnik, pod warunkiem zweryfikowania przez 

Wydział Drogownictwa drzew przeznaczonych do wycinki sanitarnej. 

16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie i sprzedaż 3 drzew gatunku 

topola, 1 brzozy i 1 świerku. Poinformowała, że w dniu 03.08.2021 r. Wydział Inżynierii w imieniu 

Zarządu Powiatu w Prudniku zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Lubrza z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1267 O relacji Lubrza – 

Prężynka na działce nr 398, obręb Prężynka. Przedmiotowe drzewa zaczynają usychać, widać ilość 

posuszu w środków konarów. W drugim wniosku zawnioskowano o usunięcie 2 drzew rosnących  

w pasie drogi powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa na działce  

nr 225, k. m. 1, obręb Krzyżkowice. Przedmiotowe drzewa to 1 szt. gatunku brzoza oraz 1 szt. gatunku 

świerk. Oba drzewa są uschnięte, z konarów odpadają uschnięte gałęzie. Wszystkie drzewa z uwagi na 

swój stan stanowią realne zagrożenie, suche gałęzie podczas warunków wietrznych mogą odłamać się  

i doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa poruszających się tam pojazdów. Drzewa nadają się 
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wyłącznie na opał. Mieszkaniec Szybowic wyraził chęć wycięcia drzew i uprzątnięcia terenu za 20% 

wartości drzewa. Na wycięcie powyższych drzew została wydana aktualna decyzja Wójta Gminy 

Lubrza. Wydział Drogownictwa wnosi o wyrażenie zgody na wycięcie 5 drzew i sprzedaży drewna na 

opał za 20% jego wartości osobie prywatnej.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 5 drzew rosnących w pasach dróg powiatowych i sprzedaż 

drewna osobie prywatnej za 20 % wartości drewna pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania 

korzeni. 

17) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź na wniosek złożony przez 

Radnego Rady Powiatu, Pana Dariusza Kolbka w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych przy  

ul. Batorego w Prudniku, w którym Burmistrz Prudnika informuje, iż oświetlenie przedmiotowego 

przejścia dla pieszych zostanie wykonane przez Gminę Prudnik w ramach zadania p.n.: „Kompleksowa 

modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku” na które Gmina Prudnik uzyskała dofinansowanie  

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Wojewody Opolskiego dotyczące 

cyberataków do ośrodków pomocy społecznej i urzędów gmin. Lubelski Urząd Wojewódzki 

poinformowała, że na terenie województwa lubelskiego miały miejsce cyberataki skierowane do 

pracowników ośrodków pomocy społecznej i urzędów gmin. Przestępcy, podając się za funkcjonariuszy 

Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji lub Prokuratury, dzwonili głownie do 

księgowych lub skarbników, z zamiarem wyłudzenia środków publicznych. Jednocześnie dla 

uwiarygodnienia prowadzonych działań operacyjnych zalecali zweryfikowanie ich autentyczności pod 

fałszywym numerem alarmowym 112 lub 997. W związku z powyższym, aby zminimalizować ryzyko 

podobnych incydentów na trenie województwa opolskiego, Wojewoda Opolski prosi o wzmożenie 

ostrożności i przekazanie informacji w powyższym zakresie do podległych jednostek, które mogą stać 

się potencjalnymi ofiarami działania sprawców. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

19) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wydział Inwestycji proponuje, aby 

udzielić upoważnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Panu Ewaldowi 

Stawickiemu, Inspektorowi w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Prudniku, posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w zakresie kierowani robotami 

budowlanymi bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w imieniu 

Inwestora – Powiatu Prudnickiego nad realizacją zadania p.n.: „Dobudowa windy osobowej wraz  
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z szybem do budynku administracyjnego” w Prudniku przy ul. Parkowej 10, realizowanego na 

podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 553 z dnia 08.11.2021 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia dla Pana Ewalda Stawickiego, Inspektora w Wydziale Inwestycji 

do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Dobudowa windy 

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

Ad. 7  

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

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

 

Janusz Siano………………………………….. 

 

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 
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