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Protokół 204/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 16 marca 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 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące 

w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano 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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3)  wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pod nazwą "Ośrodek Wsparcia 

Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej 

podmiotów publicznych"; 
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4) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Zarządu Spółki PCM S.A. z prośbą o dokonanie korekty daty decyzji Zarządu 

Powiatu dot. zwołania Walnego Zgromadzenia do końca I kwartału 2022 r. 

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

w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego ,,Prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej” realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Zgromadzenie Sióstr  

św. Elżbiety Prowincja Nysa prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie. 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 1 szt. drzewa 

gatunku topola rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1208 O relacji Biała – Mochów. 

4) Przedstawienie decyzji Wojewody Opolskiego dot. pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie powołania komisji stypendialnej do 

wykonywania czynności związanych z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium Starosty 

Prudnickiego oraz określenia wysokości stypendium w roku budżetowym 2022 r. 

6) Wniosek w sprawie przedstawienia ponownej opinii w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza w nawiązaniu do 

uchwały Rady Gminy Lubrza. 

7) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew. 

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

przedłużenie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach 

gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej. 

9) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji zamierzenia – 

zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie pięcioletniego okresu 

gwarancji złożonego w formie pieniężnej dla zadania pn.: ,,Przebudowa obiektu mostowego o JNI 

30000221 obejmujący wzmocnienie dźwigarów i naprawę podpór w ciągu drogi powiatowej nr 1613  

O relacji Prudnik – Śmicz w ul. Nyskiej w Prudniku w km 0+595”. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia i opinii 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy  

ul. Dąbrowskiego w Prudniku. 
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11) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia i opinii 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik. 

12) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o utrzymanie 

stanowiska drugiego Wicedyrektora. 

13) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą  

o przydzielenie dodatkowych 2 godzin języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta 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 Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Wicestarosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

2022 r. 

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

finansowego budżetu na 2022 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

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

zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pod nazwą "Ośrodek Wsparcia Architektury 

Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej podmiotów 

publicznych". 

Wicestarosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do projektu pod nazwą "Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - 

kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej podmiotów publicznych". 
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4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wicestarosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Zarządu Spółki PCM S.A. z prośbą 

o dokonanie korekty daty decyzji Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2021 r., dot. zwołania Walnego 

Zgromadzenia do końca I kwartału 2022 r., w związku z koniecznością ujawnienia w KRS zmian  

w statucie PCM S.A. Poinformowała, że z uwagi na wezwanie przez Zarząd Powiatu do przekazania 

rocznego Sprawozdania Finansowego za 2021 r. wraz z bilansem w szybszym terminie niż określa Statut 

tj. do 31.03.2022 r., w celu uniknięcia dodatkowych kosztów notarialnych, Zarząd Spółki proponuje 

zatwierdzenie wszystkich dokumentów w trakcje jednego ZWZA tj. niezwłocznie po zatwierdzeniu 

przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2021 r.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Zarządu PCM S.A. i wyraził zgodę na zmianę daty dot. 

zwołania Walnego Zgromadzenia, w związku z koniecznością ujawnienia w KRS zmian w statucie PCM 

S.A. 

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

Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego  

z wykonania zadania publicznego ,,Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” realizowanego w trybie 

konkursowym w 2021 r. przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Nysa prowadzącym Dom 

Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie. Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie konkursowym zlecono realizację w/w 

zadania. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Nysa, organ prowadzący Dom Pomocy 

Społecznej dla Dorosłych w Grabinie, złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego 

w wyznaczonym terminie, dotacja została wykorzystana prawidłowo zgodnie z harmonogramem 

umowy.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  
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Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego ,,Prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej” realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Zgromadzenie Sióstr 

św. Elżbiety Prowincja Nysa, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego w pasie 

drogi powiatowej Nr 1208 O relacji Biała – Mochów na działce nr. 158, obręb Wilków, gmina Biała. 

Poinformowała, że w dniu 16.02.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek 

mieszkańca wsi Nowy Browiniec dot. wycięcia 1 szt. drzewa gatunku topola w miejscowości 

Olbrachcice. W związku z wpłynięciem dwóch wniosków na wycinkę tego samego drzewa, Wydział 

zdecydował o przyznaniu pierwszeństwa właścicielowi przyległej działki. W związku z powyższym, 

mając na uwadze, iż powiat posiada do wycięcia jeszcze jedno drzewo gatunku topola rosnące w pasie 

drogi powiatowej Nr 1208 O relacji Biała – Mochów w miejscowości Wilków, zwrócił się z prośbą  

o przyznanie prawa do wycinki w/w drzewa wnioskodawcy oraz odkupienie przez niego pozyskanego 

drewna. Drzewa z uwagi na swój stan stanowią realne zagrożenie, że podczas podmuchów wiatru mogą 

odłamać się uschnięte konary, które zagrożą bezpieczeństwu poruszających się tam pojazdów. Drzewa 

są uschnięte i nadają się wyłącznie na opał. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1208 

O relacji Biała – Mochów i sprzedaż drewna za 20 % jego wartości osobom prywatnym pod warunkiem 

uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Wojewoda Opolski, decyzją z dnia 

14 marca 2022 r., na podstanie art. 12 ust. 10, ust.11 i ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  poleca zapewnić 

obywatelom Ukrainy: zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe; transport do miejsca 

zakwaterowania; środki czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w miejscach 

zakwaterowania.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

i Zdrowia w sprawie powołania komisji stypendialnej do wykonywania czynności związanych  

z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium Starosty Prudnickiego oraz określenia wysokości 

stypendium w roku budżetowym 2022 r. Poinformowała, że do Wydziału Oświaty i Zdrowia wpływają 

po każdym semestrze wniosku o udzielenie stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Zgodnie z § 9 ust.1 Uchwały Nr XIX/158/08 Rady Powiatu w  Prudniku z dnia 

27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów, 
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czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza komisja 

stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu, w składzie: przedstawiciel Zarządu Powiatu, jako 

przewodniczący; przedstawiciel Komisji Edukacji (…) Rady Powiatu w Prudniku; przedstawiciel 

Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku. Zgodnie z § 10 ust.1 uchwały, 

wysokość stypendium w danym roku budżetowym określa Zarząd Powiatu. Proponowany skład komisji 

stypendialnej: Pan Janusz Siano - Wicestarosta, Pani Joanna Korzeniowska – Przewodnicząca Komisji 

Edukacji (…) oraz Pan Ryszard Matuszak – Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia. 

Proponuje się wysokość stypendium w kwocie 400 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i powołał komisję stypendialną  

w zaproponowanym składzie oraz określił wysokość stypendium w roku budżetowym 2022 na kwotę 

400 zł. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie przedstawienia 

ponownej opinii w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza w nawiązaniu do uchwały XXVIII/189/2017 Rady 

Gminy Lubrza z dnia 28.09.2017 r. Poinformowała, że dnia 04.03.2022 do Starostwa Powiatowego 

w  Prudniku wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubrza w sprawie ponownej opinii przystąpienia do 

sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza. 

Wydział Drogownictwa w zakresie dróg powiatowych proponuje złożyć opinię do opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza podlegającą na 

zamianie zapisów w opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza dotyczących dróg powiatowych: „Uwzględnić w opracowaniu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza zmiany  zapisów kategorii 

drogi dla dróg powiatowych: nr 1614 O, Przebieg odcinka drogi ( ulice, charakterystyczne punkty): 

Relacja: Prudnik – Biała od granicy miasta Prudnik – Prężynka – do granicy gminy Lubrza. Długość 

odcinka drogi wynosi 4,203 km, Klasa drogi: Z, oraz nr 1615 O Relacja: Trzebina – Krzyżowice – 

Granica Państwa do skrzyżowania z DK 41- Dytmarów – Krzyżkowice – Granice Państwa. Długość 

odcinka drogi wynosi 10,237 km, Klasa drogi: Z. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wydziału i polecił złożyć uwagi do Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew znajdujących się na terenie 

szkoły: jesion wyniosły szt.1, odwód pnia: 51 cm – wiatrołom; świerk pospolity szt.1, obwód pnia  
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70 cm – obumarły; brzoza brodawkowa szt. 3, obwód pni: 112 cm, 120 cm, 84 cm – zachwiana statyka 

w kierunku szkoły stwarzająca zagrożenie bezpieczeństwa; brzoza brodawkowa szt.1, obwód pnia:  

100 cm – widoczny postępujący proces usychania.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 6 drzew rosnących na terenie Zespołu Szkół Rolniczych  

w Prudniku. 

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

Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej. 

Poinformowała, że rodzina zastępcza zawodowa obecnie sprawuje pieczę zastępczą nad 6 dziećmi. 

Pięcioro dzieci pochodzi z powiatu prudnickiego, jedno z Miasta Jastrzębie – Zdrój. Rodzina zastępcza 

w dniu 07.03.2022 r. złożyła wniosek o kontynuację zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w wymiarze 40  godzin miesięcznie. W chwili obecnej 

osoba do pomocy jest zatrudniona do dnia 31.03.2022 r. Rodzina w lutym br. przyjęła do zawodowej 

rodziny zastępczej  kolejne dziecko, w związku z tym wzrosła liczba obowiązków. Kontynuowanie 

zatrudnienia osoby do pomocy jest wskazane. Do zatrudnienia osoby rodzina wskazuje zaprzyjaźnioną 

z rodziną osobę, która aktualnie pomaga przy dzieciach. Pod opieką rodziny znajduje się troje małych 

dzieci w wieku niemowlęcym, które wymagają częstych wizyt i  pobytów w klinikach specjalistycznych 

w Wrocławiu i Opolu oraz objęte są rehabilitacją, dlatego też pozostałe dzieci przebywające w rodzinie 

zastępczej muszą pozostać pod opieką osoby trzeciej w miejscu zamieszkania lub innych miejscach 

wyznaczonych przez zawodową rodzinę zastępczą. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

w Prudniku proponuje pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie kontynuacji zatrudnienia osoby 

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich, gdyż przy sześciorgu dzieci 

rodzinie zastępczej zawodowej potrzebna jest pomoc. Zaproponowano kwotę miesięczną – 40 godzin  

x 20,00 zł. = 800,00 zł brutto, kwota z pochodnymi to – 957, 36 zł. W związku z tym, iż rodzina 

zastępcza zawodowa pod swoją opieką ma pięcioro dzieci z powiatu prudnickiego, jedno z Miasta 

Jastrzębie – Zdrój, kosztami wynagrodzenia osoby do pomocy zostaną proporcjonalnie obciążone 

wymienione wyżej powiaty. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, pod warunkiem posiadania 

przez PCPR środków finansowych w budżecie. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji zamierzenia – zwrotu części zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy po upływie pięcioletniego okresu gwarancji złożonego w formie pieniężnej dla 

zadania pn.: ,,Przebudowa obiektu mostowego o JNI 30000221 obejmujący wzmocnienie dźwigarów  

i naprawę podpór w ciągu drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik – Śmicz w ul. Nyskiej w Prudniku 

w km 0+595”. Poinformowała, że w okresie od 01.07.2016 r. do 31.10.2016 r. firma PROBUDOWA 

Adam Drożdżal z siedzibą w Sosnowcu zrealizowała w/w zadanie. Wykonawca złożył zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto w formie 

pieniężnej w kwocie 61 131,00 zł. W dniu 31.10.2016 r. dokonano odbioru końcowego bez uwag. 

Wykonawca udzielił gwarancji: na maty kompozytowe z włókna węglowego i prace związane  

z wykonaniem wzmocnienia dźwigarów matami kompozytowymi z włókna węglowego na okres 10 lat; 

na pozostały zakres zadania na okres 5 lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego 

w zakresie wolnym od wad tj. od dnia 31.10.2016 r do dnia 31.10.2021 r. Zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy 

Zamawiający w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należyte wykonanie zwrócił 

70% wysokości zabezpieczenia w pieniądzu to jest kwotę 42 731, 70 zł. W dniu 28.10.2021 r. 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokonał przeglądu gwarancyjnego i dokonał odbioru robót bez 

zastrzeżeń i uwag. Pismem z dnia 29.10.2021 r. Powiat Prudnicki zwrócił się do Wykonawcy  

o przedłużenie dokumentów określających wartość robót objętych okresem gwarancji 5 letniej jak 

również podanie nr rachunku bankowego, na który Powiat Prudnicki przekaże 30 % wysokości kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 10.03.2022 r. Wykonawca przedłużył pismo  

z wyliczeniem kwoty jaką oczekuje otrzymać do zwrotu z zabezpieczenia za okres 5 lat. Podstawą do 

określenia należnej kwoty do zwrotu jest harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca 

załączył do pisma. Roboty objęte 10 letnią gwarancją ujęte są w pozycjach od 10 do 19 harmonogramu 

rzeczowo – finansowego o sumarycznej wartości robót 184 290,90 zł., brutto, co stanowi 30,15 % 

całkowitej wartości inwestycji. Kwota zabezpieczenia do zwrotu po 5 letnim okresie gwarancji wynosi: 

12 810,00 zł. Kwota jako zabezpieczenie należytego okresu gwarancji 10 lat to: 5 529, 30 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zaakceptował zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie 

pięcioletniego okresu gwarancji złożonego w formie pieniężnej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu 

mostowego o JNI 30000221 obejmujący wzmocnienie dźwigarów i naprawę podpór w ciągu drogi 

powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik – Śmicz w ul. Nyskiej w Prudniku w km 0+595”. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Urząd Miejski w Prudniku na 

podstawie art.17 pkt 6, lit. A z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

i uchwały nr XLII/698/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2021 r., zwrócił się  

o uzgodnienie i opinię w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

byłej jednostki wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. Projekt planu nie obejmuje dróg 

powiatowych.  
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Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu w zakresie zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego oraz zmian 

sposobu ich zagospodarowania, mających wpływ na ruch drogowy lub samą drogę, pozytywnie 

zaopiniował i uzgodnił przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Urząd Miejski w Prudniku na 

podstawie art.17 pkt 6, lit. A z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

pismem z dnia 03.03.2022 r. zwrócił się o uzgodnienie i opinię w sprawie projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik. Projekt nie obejmuje swoim zasięgiem dróg 

powiatowych. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu w zakresie zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego oraz zmian 

sposobu ich zagospodarowania, mających wpływ na ruch drogowy lub samą drogę, pozytywnie 

zaopiniował i uzgodnił przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prudnik. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku z prośbą o utrzymanie stanowiska drugiego Wicedyrektora, z uwagi na 

utrzymującą się wysoką liczbę oddziałów, a także istniejącą Bursę Międzyszkolną, która angażuje kadrę 

kierowniczą przez 7 dni w tygodniu. Duża liczba oddziałów generuje mnóstwo pracy związanej 

z dokumentacją, a istniejąca bursa wymaga nadzoru i interwencji zarówno w dniu powszednim, jak 

i w święta, a także w nocy.   

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na utrzymanie stanowiska drugiego Wicedyrektora w Zespole Szkół 

Rolniczych w Prudniku, w związku z nie spełnieniem wymogów dot. liczby oddziałów. 

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych 2 godzin języka polskiego 

w roku szkolnym 2021/2022 dla trójki uchodźców z Ukrainy. Poinformowała, że uczniowie przybyli na 

teren Powiatu Prudnickiego ze względu na działania zbrojne w Ukrainie i zostali przyjęci do ZSO nr 1 

w dniach 08,09.03.2022 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu przydzielił dodatkowe 2 godziny języka polskiego dla dwóch uczniów - uchodźców  

z Ukrainy, uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku w roku szkolnym 

2021/2022. 
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Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Janusz Siano………………………………….. 

 

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 
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