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Protokół 211/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 28 kwietnia 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) 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. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o wprowadzenie zmian  

w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2022 r. poprzez: 

1) wprowadzenie autokorekt projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk nr 444a); 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 445a). 

2) wprowadzenie punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku (druk nr 447); 
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b) powierzenie Gminie Głogówek prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk 

nr 448); 

c) powierzenie Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 449). 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:  

1) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Prudniku; 

2) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego do roku 2030. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wydanie pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w celu załatwienia spraw związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji dotyczących opracowania dokumentacji technicznej  w związku z realizacją 

zadania pn. ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr DP 1837 O relacji Dobra-Rzepcze  

w miejscowości Kierpień”. 

2) Wniosek Sołtysa wsi Moszczanka z prośbą o wsparcie finansowe wydarzenia pn. ,,Święto flagi”. 

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

drzewa gatunku topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1272 O relacji Krobusz – DP 1268 O, 

dz. drogowa nr 569/52 oraz uprzątnięcie i wykup drewna pozyskanego z pnia leżącego przy drodze 

powiatowej Nr 1273 O relacji Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka. 

4) Przedstawienie prośby Zarządu Klubu Sportowego ,,Obuwnik” w Prudniku o ufundowanie pucharów 

na I Rundę Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Łucznictwie + Ekstraklasa Kobiet i Mężczyzn. 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie przejęcie działki  

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

6) Przedstawienie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie zaopiniowania 

projektu dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

7) Przedstawienie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

8) Przedstawienie pisma Przewodniczącego Komisji Przetargowej z prośbą o zwiększenie kwoty, do 

kwoty z najniższą ceną na 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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9) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej oraz Naczelnika Wydziału Drogownictwa 

o zajęcie stanowiska w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską  

w Prudniku uchwały nr XLII/699/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Powiatu Prudnickiego  

w 2022 r.”. 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa w sprawie akceptacji zamierzeń dotyczących 

inwestycji: Remont barier mostowych oraz kap mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1612 O 

na odcinku między miejscowościami Niemysłowice i Szybowice. 

12) Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Gminy Głogówek o udostępnienie informacji publicznej. 

13) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie opracowywania 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 

O relacji Trzebina-Krzyżkowice-granica Państwa w miejscowości Trzebina wraz z rozbiórką 

istniejącego mostu JNI01011347”. 

14) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie zakupu UPS dla budynku 

administracyjnego przy ulicy Jagiellońskiej 3 w Prudniku (Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego). 

15) Zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji otrzymanej na prowadzenie  

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy. 

16) Wniosek Naczelnika Wydział Drogownictwa w sprawie akceptacji zamierzeń dotyczących 

inwestycji: Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1252 O w miejscowości 

Wasiłowice. 

17) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu 

na rok 2022 zadania pn. ,,Przebudowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy  

ul. Kościuszki 55”. 

18) Przedstawienie pisma Stowarzyszenia Sportowego Sportwars z prośbą o pomoc w organizacji  

XI Biegu Prudnickiego. 

19) Przedstawienie pisma Stowarzyszenia Sportowego Sportwars z prośbą o pomoc w organizacji  

X Prudnickiego Maratonu MTB. 
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20) Przedstawienie pisma Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z prośbą o zakup nagród  

w konkursie wojewódzkim Agroliga. 

21) Przedstawienie pisma o wsparcie Jubileuszu 100 lat Związku Polaków w Niemczech. 

Po sesji Rady Powiatu: 

Cd. 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:  

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2022 rok; 

4) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić do Przewodniczącego 

Rady z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku zwołanej na dzień  

28 kwietnia 2022r. poprzez: 1) wprowadzenie autokorekt uchwał w sprawie: zmiany budżetu Powiatu 

Prudnickiego na rok 2022r. (druk 444a); zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk 445a); 2) wprowadzenie punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:  

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku (druk 447); powierzenie Gminie Głogówek prowadzenia zadań w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy (druk 448); powierzenie Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy (druk 449).  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada 

Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku zwołanej sesji bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady. W zakresie punktu 1 Zarząd Powiatu w Prudniku dokonał autokorekty 

skierowanych na posiedzenie projektów uchwał. W zakresie punktu 2 Komisja Rewizyjna w dniu  

26 kwietnia 2022r. przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli oraz skierowała do Rady projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego. Dodatkowo w związku z realizacją 

polecenia Wojewody Opolskiego w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 
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Ukrainy wspólnie z Gminami Głogówek oraz Biała proponuje się podjęcie uchwał w sprawie 

powierzenia im ww. zadań.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie autokorektę projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. 

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

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022r. (druk 444a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie autokorektę projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 445a). 

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

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 445a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 447). 

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

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku (druk 447). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głogówek 

prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk 448). 

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

w sprawie powierzenia Gminie Głogówek prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

(druk 448). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biała 

prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk 449). 

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

w sprawie powierzenia Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk 

449). 

Ad. 6 

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

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 
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2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego do roku 2030. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

Ad. 7 

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

Drogownictwa o wydanie pełnomocnictwa dla Pana Mirosława Sieji, do reprezentowania Powiatu 

Prudnickiego w celu załatwienia spraw związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji dotyczących opracowania dokumentacji technicznej  w związku z realizacją 

zadania pn. ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr DP 1837 O relacji Dobra-Rzepcze  

w miejscowości Kierpień”.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Sieji do reprezentowania Powiatu 

Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji w tym 

decyzji środowiskowej dot. opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa  

z przebudową drogi powiatowej nr DP 1837 O relacji Dobra-Rzepcze w miejscowości Kierpień”. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Sołtysa wsi Moszczanka z prośbą 

o wsparcie finansowe wydarzenia pn. ,,Święto flagi”, poprzez ufundowanie nagród w kwocie 500 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe wydarzenia ,,Święto flagi” poprzez ufundowanie 

nagród w kwocie 500 zł. 

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

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

w pasie drogi powiatowej Nr 1272 O relacji Krobusz – DP 1268 O, dz. drogowa nr 569/52 oraz 

uprzątnięcie i wykup drewna pozyskanego z pnia leżącego przy drodze powiatowej Nr 1273 O relacji 

Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka. Poinformowała, że dnia 13.04.2022 r. do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku wpłynął wniosek mieszkańca Krobusza dotyczący wycięcia ww. pnia drzewa. Pień drzewa 

rosnący na działce drogowej nr 569/52 z uwagi, że drzewo obumarło, konieczne jest jego usunięcie. 

Pień dębu leżący przy drodze powiatowej Nr 1273 O relacji Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka posiada 

wypróchnienie i nadaje się jedynie na opał. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego w pasie drogi 

powiatowej relacji Krobusz, przez osobę prywatną i sprzedaż drewna na opał za 20 % wartości, pod 

warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Zarządu Klubu Sportowego 

,,Obuwnik” w Prudniku o ufundowanie pucharów na I Rundę Pucharu Polski Seniorów i Juniorów  

w Łucznictwie + Ekstraklasa Kobiet i Mężczyzn, która odbędzie się w dniach 30.04-01.05.2022 r. na 

torach łuczniczych KS Obuwnik Prudnik. W zawodach wystartuje cała czołówka krajowa zawodniczek 

i zawodników, zawodnicy z Ukrainy oraz duża ekipa prudnickich łuczników. Zawody te kwalifikują do 

reprezentacji kraju na starty międzynarodowe w kategorii seniorów i juniorów.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie pucharów na I Rundę Pucharu Polski Seniorów  

i Juniorów w Łucznictwie + Ekstraklasa Kobiet i Mężczyzn, realizowaną przez Klub Sportowy 

,,Obuwnik” w Prudniku (do kwoty 800 zł.). 

5) 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 z 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 na mocy prawa, za odszkodowaniem przeszła na 

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

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

do weryfikacji w celu uzgodnienia odszkodowania. Według sporządzonego operatu szacunkowego, 

wartość gruntu wynosi 7 950,00 zł. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z operatem szacunkowym dla działki nr 2628/372 (ul. Nyska), która na 

mocy prawa przeszła na własność Powiatu Prudnickiego i polecił wystąpić do Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Opolu w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Poinformowała,  

że przedłożona dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego 

do roku 2030. Poinformowała, że konsultacje odbyły się zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października  

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia 

podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag.  

Zarząd Powiatu skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego 

do roku 2030. 

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

Przetargowej z prośbą o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zadania z 754 983,72 zł., do kwoty z najniższą ceną tj. 1 078 000,00 zł., na 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”. W przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty, zgodnie z art. 255 

pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany będzie unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 

na ww. zadanie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty z 754 983,72 zł., do kwoty oferty z najniższą ceną 

1 078 000,00 zł., na 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”. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski Naczelnika Wydziału 

Administracji Budowlanej i Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie 

zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały  

nr XLII/699/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik. Poinformowała, że plan nie 

obejmuje nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego oraz dróg powiatowych.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec w Gminie Prudnik  

i postanowił nie składać wniosków do planu. 
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10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.”.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

zadania pn.: ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.”. 

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

Drogownictwa w sprawie akceptacji zamierzeń dotyczących inwestycji: Remont barier mostowych oraz 

kap mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1612 O na odcinku między miejscowościami 

Niemysłowice i Szybowice. Poinformowała, że w dniu 26 listopada 2021 r. wpłynął wniosek Radnego 

Rady Powiatu w Prudniku, Pana Józefa Meleszko w sprawie przeglądu stanu barier mostowych w/w 

mostu. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez pracowników Wydziału Drogownictwa stwierdzono, 

że bariery oraz kapy mostu wymagają pilnego remontu. W miesiącu kwietniu zlecono wycenę 

powyższego remontu, a następnie Wydział Drogownictwa zabezpieczył potrzebne środki na wykonanie 

prac. Powyższe prace będą polegać na usunięciu starych kap, a następnie na wykonaniu nowych. Stare 

bariery zostaną wymienione na nowe, energochłonne, spełniające normy bezpieczeństwa. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na remont barier mostowych oraz kap mostu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1612 O na odcinku między miejscowościami Niemysłowice – Szybowice, pod 

warunkiem rozeznania możliwości zakupu barier mostowych używanych. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Burmistrza Gminy Głogówek  

o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków na podróże służbowe krajowe  

i zagraniczne wszystkich członków Zarządu oraz Sekretarza Powiatu w latach 2019, 2020, 2021  

i pierwszym kwartale 2022 r. w rozbiciu na poszczególne osoby w danym roku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Głogówka. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania 

pn. ,,Budowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina-Krzyżkowice-

granica Państwa w miejscowości Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JNI01011347”. 

Poinformowała, że w związku z realizacją opracowania w/w dokumentacji projektowej, na podstawie 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych, przedstawiciel biura projektów budowlanych PLANBUD z Nysy wystąpił 
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o opinię w sprawie przeprowadzenia w/w zamierzenia budowlanego i powiązania drogi z innymi 

drogami publicznymi. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,  

w związku z opracowywaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: ,,Budowa obiektu mostowego 

na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina-Krzyżkowice-granica Państwa w miejscowości 

Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JNI01011347”. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie zakupu UPS dla budynku administracyjnego przy ulicy Jagiellońskiej  

3 w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 18.02.2022 r. wpłynęło pismo Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, w którym zwrócił się z prośbą o sfinansowanie prac remontowych, mających 

na celu wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku administracyjnym. W odpowiedzi 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 31.03.2022 r., nie wyraził zgody na pokrycie kosztów 

wymienionych prac remontowych, natomiast zgodził się na możliwość użyczenia urządzeń UPS 

(zasilaczy awaryjnych), w celu zapewnienia pełnej ochrony każdego podpiętego sprzętu podczas utraty 

zasilania i skoków napięcia. W związku z powyższym, pismem z dnia 21.04.2022 r. zwrócił się z prośbą 

o użyczenie 6 szt. urządzeń UPS. Aktualnie Powiat Prudnicki nie posiada wolnych urządzeń UPS. 

Użyczenie zasilaczy awaryjnych wymaga zakupu 6 szt., koszt 1 szt. to około 1 200 zł. Wydział 

Inwestycji proponuje zabezpieczyć środki w budżecie w kwocie 7 200 zł., na zakup 6 szt. UPS. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i wyraził zgodę na zabezpieczenie środków  

w budżecie w kwocie 7 200 zł., na zakup 6 szt. UPS dla budynku administracyjnego przy  

ul. Jagiellońskiej 3 w Prudniku. 

15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła rozliczenie dotacji otrzymanej na 

prowadzenie i finansowanie kształcenia dwójki uczniów klas wielozawodowych, w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy przeprowadzony  

w terminie 03.01.2022 r. – 13.02.2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji otrzymanej na prowadzenie i finansowanie kształcenia 

uczniów klas wielozawodowych, w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy. 
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16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydział 

Drogownictwa w sprawie akceptacji zamierzeń dotyczących inwestycji: Remont przepustu drogowego 

w ciągu drogi powiatowej nr 1252 O w miejscowości Wasiłowice. Poinformowała, że w miesiącu 

grudniu 2021 r. do Wydziału wpłynęła informacja o zapadającej się nawierzchni drogi powiatowej  

w miejscowości Wasiłowice. Po przybyciu na miejsce pracowników Wydziału zauważono że w miejscu 

zapadnięcia się drogi znajduje się przepust, którego płyta stropowa skorodowała i jeden z elementów 

konstrukcji zapada się. W związku z powyższym miejsce to zostało zabezpieczone znakami oraz 

barierami drogowymi. W miesiącu kwietniu zlecono wycenę powyższego remontu, który wyceniono na 

30 000 zł. Wydział Drogownictwa zabezpieczył potrzebne środki na wykonanie prac, które polegać 

będą na usunięciu starej, uszkodzonej płyty, a następnie wykonana zostanie nowa płyta stropowa 

przepustu wraz z włazami rewizyjnymi. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1252 O  

w miejscowości Wasiłowice. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu na rok 2022 zadania pn. ,,Przebudowa 

budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 55”. Poinformowała, że z uwagi na 

fakt, że budynek ZSR w Prudniku nie jest wyposażony w windę osobową, znacznie ogranicza 

dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, co uniemożliwia edukację dla pewnej grupy uczniów. 

Konieczne jest zniwelowanie części barier architektonicznych. Planowana przebudowa budynku 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 55 będzie obejmowała swoim zakresem 

zapewnienie wolnych barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, poprzez wejście 

dostępne z poziomu terenu i komunikację między piętrami zapewnioną za pomocą windy. Dodatkowo 

w ramach zadania przewiduje się adaptację istniejących pomieszczeń na sale lekcyjne, adaptację starych 

pomieszczeń sanitarnych z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze, wymianę drzwi 

wejściowych oraz wykonanie nowych sanitariów na drugim piętrze. Wydział wystąpił z wnioskiem  

o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku do Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Do realizacji zadania niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej 

obejmującej w/w zakres prac. Wydział Inwestycji proponuje wprowadzić do budżetu przedmiotowe 

zadanie i zabezpieczyć środki w kwocie 22 000 zł., na wykonanie dokumentacji projektowej.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu na rok 2022 zadania pn.: ,,Przebudowa 

budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 55” i zabezpieczenie środków  

w kwocie 22 000 zł., na wykonanie dokumentacji projektowej. 
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18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Stowarzyszenia Sportowego Sport 

Wars z prośbą o pomoc w organizacji XI Biegu Prudnickiego, stanowiącego część cyklu imprez 

sportowych mających na celu wyeksponowanie walorów sportowo-turystycznych Powiatu 

Prudnickiego. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o ufundowanie części pamiątkowych koszulek dla 

uczestników w kwocie 1 500 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie wydarzenia pn.: ,,XI Bieg Prudnicki” poprzez zakup 

koszulek w kwocie 1 500 zł. 

19) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Stowarzyszenia Sportowego Sport 

Wars z prośbą o pomoc w organizacji X Prudnickiego Maratonu MTB, stanowiącego część cyklu imprez 

sportowych mających na celu wyeksponowanie walorów sportowo-turystycznych Powiatu 

Prudnickiego. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o ufundowanie części pamiątkowych koszulek dla 

uczestników w kwocie 1 500 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie wydarzenia pn.: ,,X Prudnicki Maraton MTB” poprzez zakup 

koszulek w kwocie 1 500 zł. 

20) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Opolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z prośbą o zakup nagród w konkursie wojewódzkim AgroLiga dla zdobywcy I miejsca na 

szczeblu wojewódzkim oraz tytuł Wicemistrza Krajowego w kategorii Firma przetwórstwa rolno-

spożywczego i usług rolniczych AgroLiga 2020 firmie Namyslo Landtechnik z Zwiastowic. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup nagród w konkursie wojewódzkim Agroliga w kwocie 500 zł. 

21) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo z prośbą o wsparcie Jubileuszu 

100 lat Związku Polaków w Niemczech. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie 1 500 zł., na organizację Jubileuszu 100 lat Związku 

Polaków w Niemczech. 

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

Cd. Ad. 6. 

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 zmian planu 

finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 

2022 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Ad. 8 

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 …………………………………. 

 

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

      

     Alicja Zawiślak 
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