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Protokół 209/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 14 kwietnia 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 5 członków Zarządu tj.: 

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

2) Członek Zarządu – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1)  zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok; 
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4) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie wniosków Radnego Józefa Meleszko w sprawie: 

a) wykonania przeglądu rowu odprowadzającego wodę opadową przy drodze powiatowej  

w Niemysłowicach od strony Szybowic; 

b) wykonania przeglądu poboczy drogi powiatowej z Szybowic do Niemysłowic; 

c) wykonania napraw w nawierzchni drogi na trasie Szybowice – Mieszkowice oraz w miejscowości 

Mieszkowice i Rudziczka. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli  

w rodzinie zastępczej niezawodowej; 

3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie sfinansowania dziewięciu nagród głównych dla zwycięzców 

tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” szczebla 

powiatowego; 

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

gatunku topola, rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1206 relacji Biała – Sowin z działek nr 566/142 

k.m.2 oraz dz. nr 198 k.m.9, obręb Pogórze, gmina Biała; 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie dołożenia środków 

finansowych w celu zakupu wyposażenia części socjalnej w remontowanym budynku przy ul. Parkowej 

10 w Prudniku; 

6) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania generatora ozonu Wojewódzkiej 

Komendzie Policji w Opolu; 

7) Wniosek pracownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska  

w sprawie objęcia patronatem honorowym oraz wsparcia finansowego i rzeczowego wydarzeń 

organizowanych przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 

Polskiej; 

8) Wniosek pracownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska  

w sprawie przekazania wsparcia finansowego oraz rzeczowego na rzecz Uniwersytetu Złotego Wieku 

,,Pokolenia” w Prudniku na potrzeby organizacji wydarzenia kulturalnego ,,Prudnik pomaga Ukrainie”; 

9) Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przygotowanie  

i przeprowadzenie wspólnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oraz wybór oferty na 

wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy w 2022 r.; 
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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 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. 

2) 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. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu 

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Poinformowała, że w dniu 

30.03.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubrza, dotyczący 

wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, dz. nr 365 k.m.2, 

ob. Jasiona, gm. Lubrza. Planowane działanie Gminy Lubrza ma na celu spełnienie warunków 

formalnych dot. budowy wiaduktu przez planowaną wschodnią obwodnicę Prudnika, łącząc wieś 

Jasiona z ul. Jasionkową w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi 

wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 
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Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski Radnego Józefa Meleszko  

w sprawie: 

a) wykonania przeglądu rowu odprowadzającego wodę opadową przy drodze powiatowej  

w Niemysłowicach od strony Szybowic. Płyty betonowe, które zostały ułożone jako boki koryta osunęły 

się i leżą poprzewracane wzdłuż ciągu odprowadzania wody. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i skierował do Wydziału Drogownictwa. 

b) wykonania przeglądu poboczy drogi powiatowej z Szybowic do Niemysłowic.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i skierował do Wydziału Drogownictwa. 

c) wykonania napraw w nawierzchni drogi na trasie Szybowice – Mieszkowice oraz w miejscowości 

Mieszkowice i Rudziczka. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i skierował do Wydziału Drogownictwa. 

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

protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w rodzinie zastępczej niezawodowej. 

Poinformowała, że w dniu 3 marca 2022 r. przeprowadzono przedmiotową kontrolę. Protokół 

pokontrolny sporządzono na podstawie ankiety przeprowadzonej w dniu kontroli. Podczas kontroli  

w pytaniu dotyczącym uprawnień do alimentów, otrzymano odpowiedź, iż dzieci otrzymują kwotę po 

500 zł., na osobę, która jest ściągana przez Komornika. W związku z pomyłką, wpłynęły uwagi rodziny 

zastępczej do protokołu, iż dzieci otrzymują alimenty od ojca w wysokości 500 zł., łącznie. W związku  

z powyższym należy przyjąć złożone uwagi do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął wniesione uwagi do protokołu kontroli. 

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

sfinansowania dziewięciu nagród głównych dla zwycięzców tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” szczebla powiatowego. Turniej odbędzie się  

22 kwietnia w Prudnickim Ośrodku Kultury, w którym udział weźmie młodzież z całego powiatu  

w trzech grupach wiekowych, a mianowicie klas I-IV i V-VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół 

ponadpodstawowych. Planowany jest zakup bezprzewodowych słuchawek nausznych z mikrofonem – 

3 szt.; głośników mobilnych – 3 szt. i Smartwatchy – 3 szt. Szacunkowy koszt zakupu to około  

1 500 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie dziewięciu nagród głównych dla zwycięzców 

tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” na 

szczeblu powiatowym. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 9 szt. drzew gatunku topola, rosnących w pasie 

drogi powiatowej Nr 1206 relacji Biała – Sowin z działek nr 566/142 k.m.2 oraz dz. nr 198 k.m.9, obręb 

Pogórze, gmina Biała. Poinformowała, że dnia 06.04.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynęła decyzja zezwalająca na wycięcie przedmiotowych drzew. Drzewa są uschnięte oraz z uwagi 

na swój stan stanowią 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 wyraził zgodę na wycinkę 9 szt. drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi 

powiatowej Nr 1206 relacji Biała – Sowin, obręb Pogórze oraz sprzedaż drewna firmie, która zostanie 

wyłoniona w drodze postępowania, za 20 % jego wartości, pod warunkiem uprzątnięcia terenu  

i wykarczowania korzeni. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie dołożenia środków finansowych w celu zakupu wyposażenia części 

socjalnej w remontowanym budynku przy ul. Parkowej 10 w Prudniku. Poinformowała, że w związku  

z planowanym przeniesieniem placówki PCPR oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej do 

budynku przy ul. Parkowej 10 w Prudniku, prowadzony jest w chwili obecnej remont pomieszczeń. 

Ponieważ większość mebli oraz wyposażenia części socjalnej w remontowanym budynku jest w złym 

stanie technicznym, Wydział Inżynierii zwraca się z wnioskiem o zabezpieczenie środków w budżecie 

za zakup wyposażenia części socjalnej w kwocie 10 000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł., w celu 

zakupu wyposażenia części socjalnej do remontowanego budynku przy ul. Parkowej 10 w Prudniku. 

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

nieodpłatnego przekazania generatora ozonu Wojewódzkiej Komendzie Policji w Opolu. 

Poinformowała, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. wygasa termin umowy użyczenia w/w przedmiotu. Jest 

to kolejna umowa użyczenia, generator ozonu użytkowany jest przez Komendę Powiatową Policji  

w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie generatora ozonu Wojewódzkiej Komendzie 

Policji w Opolu. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie objęcia patronatem 

honorowym oraz wsparcia finansowego i rzeczowego wydarzeń organizowanych przez Oddział 

Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej pt.: Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szczebla powiatowego; Powiatowe zawody seniorów OSP 

grupa męska i żeńska; Powiatowe zawody MDP w systemie CTiF. Referat rekomenduje zakup nagród 

rzeczowych dla zwycięzców zawodów w każdej kategorii wiekowej (I,II,III miejsce) oraz przekazanie 

dyplomów i gadżetów promocyjnych, będących na stanie Referatu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym w/w wydarzeń oraz wsparcie 

rzeczowe w postaci nagród, dyplomów i gadżetów promocyjnych dla zwycięzców I,II i II miejsca  

w każdej kategorii wiekowej. 

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

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania wsparcia 

finansowego oraz rzeczowego na rzecz Uniwersytetu Złotego Wieku ,,Pokolenia” w Prudniku na 

potrzeby organizacji wydarzenia kulturalnego ,,Prudnik pomaga Ukrainie”. Poinformowała, że 

Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia” w Prudniku zwrócił się z prośbą o przekazanie środków 

finansowych w kwocie 300 zł. (poczęstunek), oraz 10 egzemplarzy wydawnictw Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie wsparcia finansowego w kwocie 200 zł., oraz przekazanie 

publikacji znajdujących się w zasobach Powiatu Prudnickiego na potrzeby organizacji wydarzenia 

kulturalnego pn. ,,Prudnik pomaga Ukrainie”, organizowanego przez Uniwersytet Złotego Wieku 

,,Pokolenia”. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia oraz wybór oferty na wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy w 2022 r. Zespół Szkół Rolniczych zobowiązuje się do zlecenia 

wykonania zadania wykonawcy wybranemu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

poniesienia kosztów zadania z własnych środków finansowych. 
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Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

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

 

       Janusz Siano …………………………………. 

 

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

      

     Alicja Zawiślak 
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