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Protokół 207/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 31 marca 2022 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 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 3 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) 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) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 rok; 

2) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego i sprawozdania 

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok 

oraz informacji o stanie mienia; 

3) zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku; 
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4) wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 roku  

i przyznania dotacji na ten cel. 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Prudnickiego za IV kwartał 2021 r.; 

2) Przedstawienie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

3) Przedstawienie protokołu likwidacyjno-kasacyjnego składników rzeczowych znajdujących się  

w Starostwie Powiatowym w Prudniku; 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o akceptację zamierzeń w związku  

z zawiadomieniem Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka; 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o wyrażenie zgody na zakup, uruchomienie 

i utrzymanie nowej strony rezerwacyjnej w infrastrukturze QMS; 

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

gatunku klon, rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1273 O relacji Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka 

na działce drogowej nr 508; 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia działki  

nr 2628/372, która na mocy prawa przeszła na własność Powiatu Prudnickiego; 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zabezpieczenie środków na rozbudowę i przebudowę 

sieci elektrycznej i teletechnicznej w budynku administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 3 w Prudniku; 

9) Wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o przydzielenie 

od 1 kwietnia 2022 r., zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczennicy klasy pierwszej Branżowej 

Szkoły I Stopnia nr 1 w Prudniku, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

10) Przedstawienie odpowiedzi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na 

wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. dot. sposobu wykorzystania 

uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych; 

11) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

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

integracja-modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Prudniku”; 
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12) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej 

nauczycielki Studium Nauczycielskiego w Prudniku; 

13) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej 

nauczycielki Studium Nauczycielskiego w Prudniku; 

14) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej 

nauczycielki Studium Nauczycielskiego w Prudniku; 

15) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej 

nauczycielki Studium Nauczycielskiego w Prudniku; 

16) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej 

nauczycielki Studium Nauczycielskiego w Prudniku; 

17) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku dot. realizacji Programu 

Resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022; 

18) Wniosek pracownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w zajęcie stanowiska  

w sprawie objęcia patronatem honorowym oraz wsparcie finansowe wydarzeń organizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury w Białej, w ramach ,,Bialskiego Festiwalu Kultur”. 

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 Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedstawienia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 rok. Poinformowała, że po 

podjęciu przedmiotowej uchwały, zostanie ona skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 rok i skierował do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu. 
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2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedstawienia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego i sprawozdania z wykonania planu 

finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok oraz informacji  

o stanie mienia. Poinformowała, że po podjęciu przedmiotowej uchwały, zostanie ona skierowana do 

Rady Powiatu w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia  

i skierował do Rady Powiatu w Prudniku. 

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

z opłat za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku. Poinformowała, że na wniosek 

Dyrektora ZSR w Prudniku z dnia 24 lutego 2022 r., proponuje się zwolnienie w całości z opłat za 

zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku w okresie od 25 lutego 2022 r. do końca roku 

szkolnego 2021/2022 uczniów pochodzących z Ukrainy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za zakwaterowanie  

w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku. 

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

projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 roku i przyznania 

dotacji na ten cel. Poinformowała, że dokonuje się wyboru następujących projektów: Klub Sportowy 

„Pogoń” - „Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego  

w 2022 roku”, dotacja w kwocie 16 000 zł.; Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku - „Rozwój 

karate na terenie Powiatu Prudnickiego”, dotacja w kwocie 7 500 zł.; Stowarzyszenie Sportowe 

Akademia Piłkarska Biała - „Zagrajmy Razem”, dotacja w kwocie 3 500 zł.; Uczniowski Klub Sportowy 

„Orlik Prudnik” - „ Piłka nożna dzieci łączy tradycje Powiatu Prudnickiego”, dotacja w kwocie  

4 000 zł.; Ludowy Klub Sportowy „Rolnik Biedrzychowice” - „Ekstraliga Futsalu i Liga w piłce nożnej 

kobiet dla piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”, dotacja w kwocie 17 500 zł.; Klub  Sportowy Fortuna 

Głogówek - „Szkolimy przyszłych mistrzów w Fortunie Głogówek”, dotacja w kwocie 3 500 zł.; 

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłki Nożnej Głogówek” - „Sport uprawiamy - aktywnie czas 

spędzamy”, dotacja w kwocie 4 000 zł.; Międzyszkolny Klub Sportowy „Smyk” - „Koszykówka dzieci 

i młodzieży na terenie Powiatu Prudnickiego”, dotacja w kwocie 4 000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 



str. 5 
 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów służących rozwojowi 

sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 roku i przyznania dotacji na ten cel. 

 

Ad. 6 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o wykonaniu budżetu za  

IV kwartał 2021 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie występują 

zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął. Dane dotyczące wykonania budżetu jst 

w tym: dochody – 75 830 618,68 zł., w tym dochody majątkowe – 7 811 576,22 zł.; wydatki – 

72 850 862,28 zł., w tym wydatki majątkowe 11 084 353,48 zł.; nadwyżka – 2 979 756,40 zł.; 

przychody – 12 251 865,52 zł.; rozchody – 4 616 310 zł.; ogółem – 10 615 311,92 zł. Wykorzystanie 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu: Plan – 

3 394 546,43 zł., wykonanie – 3 369 170,91 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Poinformowała, że aktywa są równe 

pasywom, wg. stanu na początek roku wynoszą 10 378 138,38 zł., a wg. stanu na koniec roku 

13 146 818,72 zł. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół likwidacyjno-kasacyjny 

składników rzeczowych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Poinformowała, że 

przedmioty wyszczególnione w protokole stały się zbędne oraz niezdatne do użytku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację składników rzeczowych, znajdujących się 

w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

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

Administracji Budowlanej o akceptację zamierzeń w związku z zawiadomieniem Burmistrza Prudnika 

o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka 

i Moszczanka. Poinformowała, że zmiana planu nie obejmuje nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Prudnickiego. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku i postanowił nie składać wniosków 

do planu. 

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

Komunikacji i Transportu o wyrażenie zgody na zakup, uruchomienie i utrzymanie nowej strony 

rezerwacyjnej w infrastrukturze QMS w Wydziale Komunikacji i Transportu. Poinformowała, że  

w dniu 30 kwietnia 2020 r. Wydział Komunikacji i Transportu otrzymał pismo od firmy QMS  

Sp. z o. o. z informacją o zaprzestaniu prac związanych z aktualizacją zabezpieczeń oraz rozwoju 

infrastruktury dla stron utrzymywanych na serwerach webqms2 i webqms3. W związku z powyższym 

usługa dotycząca rezerwacji internetowej w systemie QMS została automatycznie wyłączona w grudniu  

2020 roku. Koszt uruchomienia rezerwacji internetowej wynosi 4 000,00 zł. netto, dodatkowo 

abonament roczny za utrzymanie rezerwacji internetowej wynosi 1800,00 zł. netto. Wydział 

Komunikacji i Transportu nie posiad środków na realizację wskazanego zadania, w związku z tym 

zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie środków na realizację zadania w wysokości  

5 800,00 zł. Z punktu widzenia wnioskodawcy, internetowa rezerwacja terminu wizyty znacząco 

poprawia jakość obsługi klienta co bezpośrednio wpływa na wizerunek Wydziału. Należy dodać,  

iż zainteresowanie usługą wśród klientów było na tyle duże, że terminy były zarezerwowane na klika 

tygodni do przodu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zakup, uruchomienie i utrzymanie nowej strony 

rezerwacyjnej w infrastrukturze QMS w Wydziale Komunikacji i Transportu. 

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

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

drogi powiatowej Nr 1273 O relacji Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka na działce drogowej nr 508, 

obręb Nowa Wieś Prudnicka (własność Powiatu Prudnickiego). Poinformowała, że dnia 25.03.2022 r. 

do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek osoby prywatnej o wycięcie przedmiotowego 

drzewa oraz odkupienia pozyskanego drewna. Drzewo jest uschnięte oraz z uwagi na swój stan stanowi 

realne zagrożenie, że 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 wycinkę 1 szt. drzewa gatunku klon, rosnącego  

w pasie drogi powiatowej Nr 1273 O relacji Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka oraz sprzedaż drewna 

osobie prywatnej za 40 % jego wartości, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia działki nr 2628/372, która na mocy prawa 

przeszła na własność Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że dnia 28.02.2022 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęło pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informujące,  

że w wyniku ostatecznej decyzji Burmistrza Prudnika z dnia 28.01.2022 r. w trybie art. 98 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydzielono m.in. działkę nr 2628/372 k.m. 2  

o pow. 0,0529 ha położoną w obrębie Prudnika, która z mocy prawa, za odszkodowanie przeszła na 

własność Powiatu Prudnickiego. W związku z powyższym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

sugeruje zlecenie przez Powiat Prudnicki wykonanie operatu szacunkowego, a następnie przedłużenie 

do weryfikacji w celu uzgodnienia odszkodowania. Wydział Drogownictwa proponuje zlecenie 

oszacowania wartości przyjętego gruntu w celu zaproponowania odszkodowania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił zlecić opracowanie operatu szacunkowego. 

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

o zabezpieczenie środków na rozbudowę i przebudowę sieci elektrycznej i teletechnicznej w budynku 

administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 3 w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 18.02.2022 r. 

wpłynęło pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w którym zwraca się z prośbą 

o sfinansowanie w/w prac remontowych. Zakres prac remontowych obejmuje: przebudowę przyłączenia 

internetowego. Istniejące łącze posiada parametry, które nie są wystarczające do prawidłowego 

funkcjonowania platformy e-budownictwo.gunb.gov.pl.; rozbudowę i przebudowę instalacji 

elektrycznej zasilającej sieć komputerową Inspektoratu, w zakresie której wchodzi przebudowa 

zabezpieczeń przelicznikowych, rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej, przebudowa wewnętrznej 

instalacji elektrycznej na niezależne obwody elektryczne. Koszty wykonania w/w prac wynoszą  

61 367, 48 zł i zostały określone na podstawie kosztorysu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” nie wyraził zgody na sfinansowanie prac remontowych mających na 

celu wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku administracyjnym przy  

ul. Jagiellońskiej 3 w Prudniku. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o przydzielenie od 1 kwietnia 2022 r., zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych dla uczennicy klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Prudniku, na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie od 1 kwietnia br., zajęć dydaktyczno- wyrównawczych 

dla uczennicy klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Prudniku. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z dnia  

27 stycznia 2022 r. dot. sposobu wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. 

Poinformowała, że Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedłożył informację na temat sposobu 

wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, tj.: zapewnienie terminowego rozpatrywania 

spraw; wdrożenie druku oceny formalno- prawnej przyjmowanego wniosku zawierającego zapis, który 

wskazywałby 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 niezaznaczaniu przez 

lekarza weryfikującego specjalizacji przewodniczącego składu orzekającego; doprowadzenia do 

wyeliminowania uchybień w protokołach sporządzanych podczas posiedzeń składów orzekających. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o wszczęcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Przebudowa infrastruktury sportowej oraz części 

pomieszczeń dla zadania pn. ,,Sportowa integracja-modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku”. Poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest 

zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,  

w oparciu o dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego, obejmującą przebudowę 

infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego oraz przebudowa 

pomieszczeń SOSW w Prudniku przy ul. Młyńskiej 1, w ramach projektu RPO WO 2014-2020. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

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

integracja – modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  

w Prudniku”. 

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

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Studium Nauczycielskiego  

w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 30 stycznia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynął wniosek emerytowanej nauczycielki o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z wymaganymi 

załącznikami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi 

poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 

Nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 1 258,27 zł. Dochód miesięczny na jednego 
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członka rodziny wynosi 3 000,00 zł. brutto. Nauczycielka co roku składa wniosek o pomoc zdrowotną. 

Wydział Oświaty i Zdrowia proponuje przyznać pomoc zdrowotną w formie  bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego w kwocie 250 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną emerytowanej nauczycielce Studium Nauczycielskiego  

w formie  bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 250 zł.  

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

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Studium Nauczycielskiego  

w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 21 lutego 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynął wniosek emerytowanej nauczycielki o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z wymaganymi 

załącznikami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi 

poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 

Nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 2 482,70 zł. Dochód miesięczny na jednego 

członka rodziny wynosi 3 230,00 zł. brutto. Wydział Oświaty i Zdrowia proponuje przyznać pomoc 

zdrowotną w formie  bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną emerytowanej nauczycielce Studium Nauczycielskiego  

w formie  bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł. 

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

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Studium Nauczycielskiego  

w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 21 lutego 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynął wniosek emerytowanej nauczycielki o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z wymaganymi 

załącznikami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi 

poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 

Nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 1 591,19 zł. Dochód miesięczny na jednego 

członka rodziny wynosi 3 301,00 zł. brutto. Nauczycielka co roku składa wniosek o pomoc zdrowotną. 

Wydział Oświaty i Zdrowia proponuje przyznać pomoc zdrowotną w formie  bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego w kwocie 250 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną emerytowanej nauczycielce Studium Nauczycielskiego  

w formie  bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 250 zł.  

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

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Studium Nauczycielskiego  
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w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 15 lutego 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynął wniosek emerytowanej nauczycielki o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z wymaganymi 

załącznikami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi 

poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 

Nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 2 432,72 zł. Dochód miesięczny na jednego 

członka rodziny wynosi 2 564,76 zł. brutto. Nauczycielka po raz pierwszy złożyła wniosek o zapomogę 

zdrowotną. Posiada liczne choroby udokumentowane ze świadczeniem lekarskim, w tym nowotwór 

złośliwy. Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi za sumienną pracę pedagogiczną. Wydział 

Oświaty i Zdrowia proponuje przyznać pomoc zdrowotną w formie  bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego w kwocie 800 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną emerytowanej nauczycielce Studium Nauczycielskiego  

w formie  bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 800 zł. 

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

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Studium Nauczycielskiego  

w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 22 lutego 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynął wniosek emerytowanej nauczycielki o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z wymaganymi 

załącznikami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi 

poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 

Nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 1 099,46 zł. Dochód miesięczny na jednego 

członka rodziny wynosi około 2 400,00 zł. netto. Wydział Oświaty i Zdrowia proponuje przyznać 

pomoc zdrowotną w formie  bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną emerytowanej nauczycielce Studium Nauczycielskiego  

w formie  bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. 

17) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku dot. realizacji Programu Resortowego Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Poinformowała, że Program „Opieka 

Wytchnienia” – edycja 2022 jest skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych i ma na celu 

odciążenie ich w opiece nad bliskimi. Zgodnie z posiadanymi na realizację programu środkami istnieje 

możliwość udzielenia pomocy w formie pobytu dziennego (240 godzin w skali roku w godzinach  

6.00 – 22.00) opiekunom pięciorga dzieci oraz piętnastu osób dorosłych posiadających orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności.  Po wyłonieniu instytucji świadczącej całodobowe usługi  

w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”-  edycja 2022 będzie można zapewnić całodobową, 
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czternastodniową opiekę 5 osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub równoważne. Dyrektor proponuje, żeby pierwszeństwo w udziale w programie 

miały osoby dotychczas nie korzystające z Programu, posiadając niepełnosprawność sprzężoną, w tym 

ruchową i zgodnie z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

posiadające kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej. Zgodnie z Programu w obu formach pobytu 

wsparcie dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną 

musi być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem indywidualnego wsparcia, lecz kwota 

dofinansowania na drugą i kolejną osobę niepełnosprawnego nie może przekroczyć 50% kwoty wydanej 

na pierwszego podopiecznego. Dyrektor PCPR prosi o wyrażenie zgody na ogłoszenie zapytania 

ofertowego mającego na celu wyłonienie instytucji świadczącej usługi pobytu całodobowego w ramach 

Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa” 

– edycja 2022 jako uzupełnienie Programu „Asystent Osobisty Niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla 

opiekunów z rodziny, które nie korzystają z usług asystenckich.    

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat realizacji programu pt. ,,Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2022 i polecił przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy, zgodnie z posiadanym 

upoważnieniem przez Dyrektora PCPR do realizacji programu. 

18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek pracownika Referatu 

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w zajęcie stanowiska w sprawie objęcia patronatem 

honorowym oraz wsparcie finansowe wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Kultury  

w Białej, w dniach 13-19 maja 2022 r., w ramach ,,Bialskiego Festiwalu Kultur”. W związku ze 

zbliżającym się jubileuszem 800-lecia istnienia miasta Biała, Referat rekomenduje przekazanie wsparcia 

finansowego w łącznej kwocie 1 000,00 zł., na potrzeby organizacji wydarzeń. Środki finansowe zostały 

zabezpieczone w budżecie Referatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem oraz wsparcie finansowe w kwocie 1 000 zł., 

wydarzeń organizowanych z okazji jubileuszu 800-lecia istnienia miasta Biała, organizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury w Białej, w ramach ,,Bialskiego Festiwalu Kultur”.    

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

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

 

Janusz Siano………………………………….. 

 

               Dragomir Rudy 
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