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Protokół 206/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 25 marca 2022 r. 

 

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 wniosku o dokonanie zmian w porządku 

obrad sesji zwołanej na dzień 25 marca 2022 r., poprzez: 

1) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy 

w Prudniku (druk 427a); 

2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi 

Nadvirniańskiemu z Ukrainy (druk 432 a); 
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3) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na 

rok 2022 r. (druk 434a);  

4) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 435);  

5) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436); 

6) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022"  (druk 437); 

7) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438); 

8) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy (druk 439); 

9) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu  

w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego  

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 440).  

6. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 9 szt. drzew 

gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji Korfantów – 

Rudziczka – DK41, na działkach nr 838/1, przy dz. nr 251 w miejscowości Rudziczka. 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 9 szt. drzew 

gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji Korfantów – 

Rudziczka – DK41, na działkach nr 838/1, przy dz. nr 266 w miejscowości Rudziczka. 

3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji na zadanie – wdrożenie 

systemu e-usług oraz promocja projektu dla projektu: ,,e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego”. 

4) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wsparcia finansowego lub rzeczowego ,,XXII 

Wojewódzkiej Wystawy Stołów Wielkanocnych”, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Lubrzy. 

5) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie objęcia patronatem honorowym organizowanego przez 

Muzeum Śląska Opolskiego ,,II Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki” oraz przekazania nagród dla 

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

w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzeni dla prowadzących rodzinę zastępczą zawodową oraz 

rodzinny dom dziecka. 

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

w sprawie wygaszenia działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku. 

8) Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na 

zwiększenie kwoty na realizację zadania pn. Przebudowa infrastruktury sportowej oraz części 

pomieszczeń dla zadania pn.: ,,Sportowa integracja – modernizacja infrastruktury sportowej 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku”. 

9) Akceptacja sprawozdań z realizacji zadań publicznych pn.: 

a) „Ekstraliga w piłce nożnej kobiet dla piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”, realizowanego przez 

Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice; 

b) „Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie, udział w rozgrywkach i turniejach”, 

realizowanego przez Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice; 

c) „11 listopada – Niepodległa – Turniej o puchar Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”, 

realizowanego przez Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice; 

d) „Organizacja wycieczki krajoznawczej Poznajemy Ziemię Kłodzką”, realizowanego przez Ludowy 

Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice; 

e) „Fabryka muzykantów”, realizowanego przez Bialską Orkiestrę Dętą; 

f) „Quizollo – uczy, bawi, integruje”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chrzelicach; 

g) „Poznaj swój kraj – zabytki Górnego Śląska”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną  

w Chrzelicach; 

h) „Organizacja turnieju piłki nożnej”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik 

Prudnik”; 

i) „W piłkę gramy – aktywnie czas spędzamy”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy 

,,Akademia Piłki Nożnej Głogówek”; 

j) „Bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu 

Prudnickiego poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych”, realizowanego przez Ludowy 

Uczniowski Klub RB Głogówek; 

k) „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży oraz udział w rozgrywkach i turniejach”, 

realizowanego przez Ludowy Uczniowski Klub RB Głogówek; 
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l) „Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.”, 

realizowanego przez Klub Sportowy ,,Pogoń” Prudnik; 

ł) ,,Festyn integracyjny z okazji 75 LKS Racławia i 75-lecia LZS w Polsce pod Patronatem Marszałka 

Województwa Andrzeja Buły i Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”, realizowanego 

przez Ludowy Klub Sportowy Racławia Racławice Śląskie; 

m) „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.”, realizowanego przez 

Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik; 

n) „Rozwój karate na terenie powiatu prudnickiego”, realizowanego przez Ludowy Klub Sportowy 

,,Zarzewie” w Prudniku; 

o) „Promujemy Honorowe Krwiodawstwo w Powiecie Prudnickim”, realizowanego przez Polski 

Czerwony Krzyż Opolski Oddział PCK. 

Po sesji: 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

Zgromadzenia Św. Elżbiety w Grabinie; 

2) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii 

Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

5) uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową. 

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. 

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 25 lutego 2022 r., poprzez: 1) wprowadzenie autokorekty projektu 
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uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 427a); 2) wprowadzenie 

autokorekty projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi Nadvirniańskiemu  

z Ukrainy (druk 432 a); 3) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. (druk 434a); 4) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 435);  

5) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436); 

6) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 437); 

7) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438); 

8) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy (druk 439); 9) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 

440). 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 

punktu 1,2 i 3 Zarząd Powiatu w Prudniku dokonał autokorekt skierowanych na posiedzenie projektów 

uchwał. W zakresie punktu 4 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 304.969,73zł., w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 80.000 zł. na realizacje 

projektu z UE „Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne- II edycja”; 219.002,26 zł. na realizacje projektu z UE „Bliżej rodziny i dziecka- 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej”- III edycja; 5.967,47 zł. na realizację projektu z UE „Młodzi przedsiębiorcy w powiecie 

prudnickim”. W zakresie punktu 5 i 6 Zespół Szkół Rolniczych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 otrzymały decyzję o przyznaniu dofinansowania do realizacji programu ,,Szkolny Klub Sportowy 

2022”. W zakresie punktu 7 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 marca br., przyjęła  

i skierowała do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego po 

przeprowadzonej kontroli ,,Działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2021 r. w zakresie 

prowadzenia ewidencji przyjmowanych i realizowanych spraw”. W zakresie punktu 8 i 9, w związku  

z pomocą obywatelom Ukrainy proponuje się podjęcie dodatkowych uchwał.  
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 

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

uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 427a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt drugi. 

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

uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi Nadvirniańskiemu z Ukrainy (druk 432 a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt trzeci. 

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

uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. (druk 434a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt czwarty. 

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 435). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt piąty. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny 

Klub Sportowy 2022" (druk 436). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt szósty. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny 

Klub Sportowy 2022" (druk 437). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt siódmy. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku (druk 438). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt ósmy. 

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

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (druk 439). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt dziewiąty. 



str. 7 
 

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

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy (druk 440). 

Ad. 6 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 9 szt. drzew gatunku topola kanadyjska 

rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji Korfantów – Rudziczka – DK41, na działkach 

nr 838/1, przy dz. nr 251 w miejscowości Rudziczka. Poinformowała, że dnia 22.03.2022 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek mieszkańca Szybowic, z prośbą o wyrażenie zgody na 

wycięcie w/w drzew oraz odkupienie pozyskanego drewna. Drzewa z uwagi na swój stan stanowią 

realne zagrożenie, podczas podmuchów wiatru mogą odłamać się uschnięte konary, które zagrożą 

bezpieczeństwu poruszających się tam pojazdów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wycięcie 9 szt. drzew gatunku topola kanadyjska 

rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji Korfantów – Rudziczka – DK41, na działkach 

nr 838/1, przy dz. nr 251 w miejscowości Rudziczka oraz sprzedaż drewna za 40 % jego wartości osobie 

prywatnej, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 9 szt. drzew gatunku topola kanadyjska 

rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji Korfantów – Rudziczka – DK41, na działkach 

nr 838/1, przy dz. nr 266 w miejscowości Rudziczka. Poinformowała, że dnia 24.03.2022 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek mieszkańca Mieszkowic z prośbą o wyrażenie zgody na 

wycięcie w/w drzew oraz odkupienie pozyskanego drewna. Drzewa z uwagi na swój stan stanowią 

realne zagrożenie, podczas podmuchów wiatru mogą odłamać się uschnięte konary, które zagrożą 

bezpieczeństwu poruszających się tam pojazdów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wycięcie 9 szt. drzew gatunku topola kanadyjska 

rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji Korfantów – Rudziczka – DK41, na działkach 

nr 838/1, przy dz. nr 266 w miejscowości Rudziczka oraz sprzedaż drewna za 40 % jego wartości osobie 

prywatnej, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 

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

akceptacji rozliczenia dotacji na zadanie – wdrożenie systemu e-usług oraz promocja projektu dla 
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projektu: ,,e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. 

Poinformowała, że otrzymana dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem  

i zawartą umową. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował rozliczenia dotacji na zadanie – wdrożenie systemu  

e-usług oraz promocja projektu dla projektu: ,,e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego”. 

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

wsparcia finansowego lub rzeczowego ,,XXII Wojewódzkiej Wystawy Stołów Wielkanocnych”, 

organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy, przy współpracy ze Związkiem Kobiet 

Wiejskich w Walcach. Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych rekomenduje wsparcie 

organizacji w/w wydarzenia, poprzez przekazanie nagród rzeczowych o łącznej wartości 1 200,00 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wsparcie rzeczowe ,,XXII Wojewódzkiej Wystawy 

Stołów Wielkanocnych”, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy, przy współpracy  

ze Związkiem Kobiet Wiejskich w Walcach, poprzez przekazanie nagród rzeczowych o łącznej wartości 

1 200,00 zł.  

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

objęcia patronatem honorowym organizowanego przez Muzeum Śląska Opolskiego ,,II Festiwalu 

Śląskiej i Powstańczej Piosenki” oraz przekazania nagród dla uczestników. Poinformowała,  

że w związku z trwającymi obchodami ,,100-lecia Powstań Śląskich” Referat Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych rekomenduje wsparcie organizacji w/w wydarzenia, poprzez przekazanie nagród 

rzeczowych o łącznej wartości 1 500,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na objęcie patronatem i wsparcie rzeczowe o łącznej 

wartości 1 500,00 zł. ,,II Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki” organizowanego przez Muzeum 

Śląska Opolskiego. 

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

wniosek o podwyższenie od dnia 01.04.2022 r. kwoty wynagrodzenia dla prowadzących rodzinę 

zastępczą zawodową oraz rodzinny dom dziecka. Poinformowała, że na terenie Powiatu Prudnickiego 

aktualnie funkcjonują 3 rodziny zastępcze zawodowe i 2 rodzinne domy dziecka. Aktualnie stawki 

wynagrodzenia w rodzinie zastępczej zawodowej: 2-3 dzieci – 2.200,00 zł., 4-5 dzieci – 2.400,00 zł.,  

6-7 dzieci – 2.600,00 zł., 8 i powyżej- 2. 800,00 zł.; w rodzinnym domu dziecka: 6-7 dzieci – 3.100,00 
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zł., 8 i powyżej – 3.300,00 zł. Każda z rodzin posiada pozytywną ocenę pracy i dobrze współpracuje  

z PCPR w sprawie umieszczania dzieci. Rodziny wykonują ciężką pracę wymagającą całodobowego 

zaangażowania i poświęcenia. W Polsce od 3 lat systematycznie wzrasta najniższe wynagrodzenie, 

natomiast ostatnia podwyżka wynagrodzeń dla prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy 

dziecka w Powiecie Prudnickim było w kwietniu 2020 r. Proponowany wzrost kwot wynagrodzenia jest 

uzasadniony i adekwatny do wykonywanej pracy: 2.500 zł., jako podstawowe wynagrodzenie dla 

prowadzących rodziny zastępcze zawodowe i rodzinny dom dziecka + powyżej 3 dziecka kwota  

200,00 zł., za dziecko. Proponowane podwyżki spowodują w konsekwencji wzrost wydatków na tę 

pozycje budżetu w 2022 roku o kwotę 13.891,14 zł. (w tym Powiat Prudnicki 13.011,99 zł.). Środki 

finansowe na podwyżki wynagrodzeń są zabezpieczone w budżecie PCPR na rok 2022.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na podwyższenie od dnia 01.04.2022 r. kwoty 

wynagrodzenia dla prowadzących rodzinę zastępczą zawodową oraz rodzinny dom dziecka do kwoty 

2 500,00 zł., jako podstawowe wynagrodzenie dla prowadzących rodziny zastępcze zawodowe  

i rodzinny dom dziecka, oraz powyżej 3 dziecka kwota 200,00 zł., za dziecko. 

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

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wygaszenia działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej 

w Głogówku. Poinformowała, że Powiat Prudnicki jest właścicielem nieruchomości usytuowanej przy 

ul. 3- go Maja 21, 48- 250 Głogówek, w której 30 czerwca 2021 r. funkcjonowała placówka opiekuńczo 

– wychowawcza typu socjalizacyjnego. Wojewoda Opolski decyzją z dnia 29 grudnia 2010 wydał 

Staroście Prudnickiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka w Głogówku na czas nieokreślony 

z 28 miejscami. W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

która zakłada deinstytucjonalizację pieczy  zastępczej i zmniejszanie ilości miejsc w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych do 14, decyzja zezwalająca na prowadzenie Domu Dziecka w Głogówku 

została zmieniona decyzją z dnia 2 czerwca 2021 r., która dostosowała wymogi placówki w Głogówku 

do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” -  

II edycja, Powiat Prudnicki nabył dom jednorodzinny w Mochowie, do którego zostały przeniesione 

dzieci przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Głogówku. Budynek w Głogówku 

przy ul. 3- go Maja, od dnia 1 lipca 2021 r. był niezamieszkały. Ponadto, w ramach projektu „Bliżej 

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

wsparcie pieczy zastępczej”- III edycja, planowane jest utworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo 

– wychowawczej w Prudniku, natomiast do budynku w Głogówku nie planuje się przyjmowania dzieci, 

tym samym budynek w Głogówku przestał pełnić swoją funkcję. W związku z powstaniem nowej 

placówki opiekuńczo – wychowawczej w Mochowie oraz planowanym rozpoczęciem działalności 
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placówki w Prudniku, proponuje się wygaszenie działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej  

w Głogówku w celu sprzedaży budynku.    

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego  

o wygaszenie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku, w celu sprzedaży 

budynku.    

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Komisji 

Przetargowej o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na realizację 

zadania pn. Przebudowa infrastruktury sportowej oraz części pomieszczeń dla zadania pn.: ,,Sportowa 

integracja – modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Prudniku”. Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania 754 983, 72 zł., a oferta wyniosła 

1 078 000,00 zł. W przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy 

Pzp, Zamawiający zobowiązany będzie unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na w/w 

zdanie.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty na realizację zadania pn. Przebudowa 

infrastruktury sportowej oraz części pomieszczeń dla zadania pn.: ,,Sportowa integracja – modernizacja 

infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku”. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raporty Zespołu Kontrolnego w sprawie 

rozliczenia zadań publicznych pn.: 

 a) „Ekstraliga w piłce nożnej kobiet dla piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”, realizowanego  

w trybie konkursowym w 2021 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice. Zgodnie  

z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym 

zlecono realizację w/w zadania umową. Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice, złożył 

sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 15.01.2022 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. Klub wykorzystał 

dotację w całości zgodnie z umową. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Ekstraliga w piłce nożnej kobiet dla piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”. 

b) „Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie, udział w rozgrywkach i turniejach”, 

realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice. 
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Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie 

konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową.  Ludowy Klub Sportowy Rolnik 

Biedrzychowice, złożył sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 

15.01.2022 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie, udział w rozgrywkach i turniejach”. 

c) „11 listopada – Niepodległa – Turniej o puchar Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”, 

realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice. 

Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie 

konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową.  Ludowy Klub Sportowy Rolnik 

Biedrzychowice, złożył sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 

13.12.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „11 listopada – Niepodległa – Turniej o puchar Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”. 

d) „Organizacja wycieczki krajoznawczej Poznajemy Ziemię Kłodzką”, realizowanego w trybie 

konkursowym w 2021 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice. Zgodnie z Programem 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację 

w/w zadania umową.  Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice, złożył sprawozdanie z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 05.08.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie 

zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Organizacja wycieczki krajoznawczej Poznajemy Ziemię Kłodzką”. 

e) „Fabryka muzykantów”, realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Bialską Orkiestrę 

Dętą. Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie 

konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. Bialska Orkiestra Dęta złożyła sprawozdanie  
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z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 05.01.2022 r. Analiza sprawozdania wykazała, 

że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn.: 

„Fabryka muzykantów”. 

f) „Quizollo – uczy, bawi, integruje”, realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Chrzelicach. Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chrzelicach złożyła sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 

13.01.2022 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Quizollo – uczy, bawi, integruje”. 

g) „Poznaj swój kraj – zabytki Górnego Śląska”, realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Chrzelicach. Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach złożyła sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania 

publicznego w dniu 23.11.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane  

w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Poznaj swój kraj – zabytki Górnego Śląska”. 

h) „Organizacja turnieju piłki nożnej”, realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik Prudnik”. Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego 

z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik Prudnik” złożył sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania 

publicznego w dniu 15.12.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane  

w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Organizacja turnieju piłki nożnej”. 

i) „W piłkę gramy – aktywnie czas spędzamy”, realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Akademia Piłki Nożnej Głogówek”. Zgodnie z Programem Współpracy 

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

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

w/w zadania umową. Uczniowski Klub Sportowy ,,Akademia Piłki Nożnej Głogówek” złożył 

sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 14.01.2022 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „W piłkę gramy – aktywnie czas spędzamy”. 

j) „Bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu 

Prudnickiego poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych”, realizowanego w trybie 

konkursowym w 2021 r. przez Ludowy Uczniowski Klub RB Głogówek. Zgodnie z Programem 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację 

w/w zadania umową. Ludowy Uczniowski Klub RB Głogówek złożył sprawozdanie z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 14.12.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie 

zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn.: 

„Bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu 

Prudnickiego poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych”. 

k) „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży oraz udział w rozgrywkach i turniejach”, 

realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Ludowy Uczniowski Klub RB Głogówek. 

Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie 

konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. Ludowy Uczniowski Klub RB Głogówek złożył 

sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 14.12.2021 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn.: 

„Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży oraz udział w rozgrywkach i turniejach”. 

l) „Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.”, 

realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. przez Klub Sportowy ,,Pogoń” Prudnik. Zgodnie  

z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono 

realizację w/w zadania umową. Klub Sportowy ,,Pogoń” Prudnik złożył sprawozdanie z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 15.03.2021 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie 

zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn.: 

„Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.”. 

ł) ,,Festyn integracyjny z okazji 75 LKS Racławia i 75-lecia LZS w Polsce pod Patronatem Marszałka 

Województwa Andrzeja Buły i Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”, realizowanego  

w trybie konkursowym w 2021 r. przez Ludowy Klub Sportowy Racławia Racławice Śląskie. Zgodnie 

z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono 

realizację w/w zadania umową. Ludowy Klub Sportowy Racławia Racławice Śląskie złożył 

sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 03.12.2021 r. Analiza 

sprawozdania wykazała, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: ,,Festyn integracyjny z okazji 75 LKS Racławia i 75-lecia LZS w Polsce pod Patronatem Marszałka 

Województwa Andrzeja Buły i Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego”. 

m) „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.”, realizowanego w trybie 

konkursowym w 2021 r. przez Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik. Zgodnie z Programem 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację 

w/w zadania umową. Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik złożył sprawozdanie z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 14.01.2022 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie 

zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.”. 

n) „Rozwój karate na terenie powiatu prudnickiego”, realizowanego w trybie konkursowym w 2021 r. 

przez Ludowy Klub Sportowy ,,Zarzewie” w Prudniku. Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania umową. 

Ludowy Klub Sportowy ,,Zarzewie” w Prudniku złożył sprawozdanie z realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego w dniu 13.01.2022 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie zostało 

zrealizowane w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Rozwój karate na terenie powiatu prudnickiego”. 

o) „Promujemy Honorowe Krwiodawstwo w Powiecie Prudnickim”, realizowanego w trybie 

konkursowym w 2021 r. przez Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział PCK. Zgodnie z Programem 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie konkursowym zlecono realizację 

w/w zadania umową. Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział PCK złożył sprawozdanie z realizacji 

przedmiotowego zadania publicznego w dniu 12.01.2022 r. Analiza sprawozdania wykazała, że zadanie 

zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, w części niewykorzystane środki dotacji w kwocie  

87,55 zł., zostały zwrócone w dniu 12.01.2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał raport pod głosowanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego  

pn.: „Rozwój karate na terenie powiatu prudnickiego”. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 7 

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

umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

Zgromadzenia Św. Elżbiety w Grabinie z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów 

pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup 

środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry 

niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety w Grabinie. 

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

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii 

Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 

2030.  

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 uchwalenia 

zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową, biorące potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie dofinansowań oraz finansowe możliwości udzielania dofinansowań  

w 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania dofinansowania 

w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację społeczną i zawodową. 
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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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