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Protokół 214/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 13 maja 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 4 członków Zarządu tj.: 

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

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) 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) powołania członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A.  

w Prudniku; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 
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4) wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.; 

2) autokorektę projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku 

(druk nr 452a). 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Przewodniczącego Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej 

oferty dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury sportowej oraz części pomieszczeń dla zadania  

pn. ,,Sportowa integracja – modernizacja infrastruktury sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Prudniku”. 

2) Przedstawienie pisma Dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej  

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie obowiązków nałożonych na jednostki samorządu 

terytorialnego w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

3) Przedstawienie pisma Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z prośbą  

o przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oraz 

wybór oferty na wykonanie przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki drzewa 

rosnącego w granicy działki nr 178 w miejscowości Mionów, będąca własnością osoby prywatnej  

i działki nr 146 drogi powiatowej nr 1208 O relacji Mochów – Biała będąca własnością Powiatu 

Prudnickiego. 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności podjęcia 

działań prowadzących do wydłużenia terminu realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice (…). 

6) Informacja Związku Powiatowo-Gminnego POGRANICZE nt. wprowadzenia nowej taryfy opłat  

w komunikacji na terenie działania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. 

7) Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania trwałego zarządu budynku, w którym mieści się 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku między jednostkami organizacyjnymi (Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku) oraz przekazania 
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trwałego zarządu ze Starostwa Powiatowego w Prudniku na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku. 

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 przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

Pana Ryszarda Brzozowskiego, na członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum 

Medyczne S.A. w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania członka Zarządu - Prezesa Spółki 

pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.  

2) 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. 

3) 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. 

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

do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Prudnickiego położoną w Głogówku, oznaczoną jako działka nr 303, mapa  

3 o powierzchni 0,8275 ha, KW nr OP1P/00041980/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Prudniku V 

Wydział Ksiąg Wieczystych. Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości w kwocie 2 919 000,00zł. 

brutto. Zbywanie nieruchomości odbywa się poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste  

w drodze przetargu. W ocenie referatu nie zachodzą przesłanki do zastosowania bezprzetargowej formy 

zbycia. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlegać będzie zapłacie nie później niż 
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do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W warunkach, na których zostanie przeprowadzony 

przetarg należy określić aspekt wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia 

prawa trwałego zarządu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze 

pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego. 

Ad. 6 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 r., które organ stanowiący tj. Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza zgodnie z art. 270 

ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. 

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

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że w projekcie uchwały 

system nie zapisał zmiany i połączył dwa wiersze uchwały. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

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

Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty 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 oferta  

z najniższą ceną została złożona przez firmę – Usługi Budowlane Zbigniew Dwornicki na kwotę 

1 078 000,00 zł. brutto i spełnia wszystkie postawione wymogi w SWZ. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury 

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

sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku”, złożonej przez Usługi 

Budowlane Zbigniew Dwornicki na kwotę 1 078 000,00 zł. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Departamentu 

Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie 

obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego w ustawie o elektromobilności  

i paliwach alternatywnych. Poinformowała, że ustawa w art. 68 ust. 3 nałożyła na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek 10% udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy 

wykonywaniu zadań publicznych. Obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Związek  

z ww. przepisami ma art. 76 ust. 2, który stanowi, iż umowy zawarte przez jednostki samorządu 

terytorialnego na wykonanie zadań publicznych wygasają z dniem 31 grudnia 2022r., jeżeli nie 

zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 

poziomie określonym w art. 68 ust. 3. Departament wystąpił z prośbą o informację, w jakim zakresie 

realizowany jest obowiązek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności oraz jakie kroki zostały podjęte 

w jednostce w celu spełnienia wymogów.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował do Wydziału Drogownictwa w celu 

udzielenia odpowiedzi i przygotowania propozycji realizacji nałożonego obowiązku. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Prudniku z prośbą o przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oraz wybór oferty na wykonanie przeglądu sprzętu 

chroniącego przed upadkiem z wysokości: szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, 

zatrzaśniki oraz poziome liny kotwiczące w 2022r. Poinformowała, że Specjalny Ośrodek Szkolno–

Wychowawczy w Prudniku zobowiązuje się do zlecenia wykonania zadania wykonawcy wybranemu  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz poniesienia kosztów zadania z własnych 

środków finansowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia oraz wybór oferty na wykonanie przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości w 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Prudniku. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki drzewa jesion wyniosły rosnącego w granicy 

działki nr 178 w miejscowości Mionów, będąca własnością osoby prywatnej i działki nr 146 drogi 
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powiatowej nr 1208 O relacji Mochów – Biała będąca własnością Powiatu Prudnickiego. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 3 ,,Ustawy o ochronie przyrody” Gmina Głogówek 

zwróciła się o wydanie zgody na wycinkę w/w drzewa. Osoba prywatna z uwagi, że drzewo znajduje 

się w jego granicy działki, zwrócił się do Gminy Głogówek o możliwość wycięcia powyższego drzewa 

ze względu na jego zły stan zdrowotny i stwarzający zagrożenie. Po wizji lokalnej, wykonanych 

pomiarach i lokalizacji drzewa ustalono, że leży w granicy powyższych działek i ze względu na jego zły 

stan zdrowotny, proponuje wyrazić zgodę na wycięcie i usunięcie drzewa przez osobę prywatną. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzewa rosnącego w granicy działki nr 178 w miejscowości 

Mionów i działki nr 146 drogi powiatowej Nr 1208 O relacji Mochów – Biała przez osobę prywatną, 

pod warunkiem wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do 

wydłużenia terminu realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O 

relacji Łąka Prudnicka – Starowice (…). Poinformowała, że zadanie uzyskało dofinansowanie  

z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Termin 

realizacji zadania został określony na koniec 2022 roku. Sporządzony został program funkcjonalno – 

użytkowy określający sposób realizacji zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, polegający na 

wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu odpowiednich zezwoleń oraz na ich podstawie 

zrealizowaniu zadania. Na realizację w/w inwestycji przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, 

które z uwagi na koszt przekraczający środki zabezpieczone w budżecie, nie zostały rozstrzygnięte.  

W ramach zadania zadeklarowano wykonanie: chodników, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów, 

kanalizacji deszczowej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku 0,976 km wraz  

z wykonaniem nowej nawierzchni na w/w odcinku. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania termin 

31.12.2022r. jako termin zakończenia inwestycji jest niemożliwy do dotrzymania. Wydział 

Drogownictwa proponuje, aby podjąć próbę wydłużenia terminu na realizację w/w zadania do dnia  

30 listopada 2023r. oraz dokonać korekty programu funkcjonalno– użytkowego w zakresie nie mającym 

wpływu na zadeklarowane we wniosku elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz wskaźniki, 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Prezesa Rady Ministrów poprzez Wojewodę Opolskiego o zgodę 

na wydłużenie terminu realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O 

relacji Łąka Prudnicka – Starowice, od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976m – etap I” do 30 listopada 

2023 r. i dokonanie aktualizacji zakresu rzeczowego. 
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6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Związku Powiatowo-

Gminnego POGRANICZE nt. wprowadzenia nowej taryfy opłat w komunikacji na terenie działania 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. Poinformowała, że Uchwałą  

nr 28/VI/2022 Zgromadzenie Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „Pogranicze” zmieniło 

Uchwałę nr 17/III/20222 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz 

opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo 

– gminnego. Z dniem 12 kwietnia 2022 r. zmieniono ceny za przewozy na podstawie biletów 

miesięcznych, normalnych i ulgowych w komunikacji publicznej na terenie działania związku. Ceny 

biletów wzrosły średnio o 25%. Z dniem 1 maja 2022 r. zmieniono ceny za przewozy na podstawie 

biletów jednorazowych, normalnych i ulgowych w komunikacji publicznej na terenie działania 

Związku. Ceny biletów wzrosły średnio o 18%. Zmiany opłat za przejazdy nie zostały skonsultowane  

z partnerami. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował informację o wprowadzeniu nowej taryfy opłat w komunikacji zbiorowej 

prowadzonej na terenie Powiatu Prudnickiego przez PKS w Głubczycach, Powiatowo – Gminny 

Związek Transportu „Pogranicze”.   

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w celu realizacji projektu pn. ,,Bliżej 

rodziny i Dziecka (…)”, konieczne jest wniesienie wkładu rzeczowego do projektu tj. budynku,  

w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Dla prawidłowej realizacji 

należy dokonać zmian w zakresie trwałego zarządu nad ww. budynkiem. Wobec powyższego, Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planują złożenie wniosku o 

przeniesienie trwałego zarządu w części zarządzanej przez Poradnię, na Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku. Zgodnie z przepisami jednostki mogą wystąpić z wnioskiem o przeniesienie 

prawa trwałego zarządu po uzyskaniu zgody organu nadzorującego. Dodatkowo należy ustanowić 

trwały zarząd na budynek i grunt, który znajdował się dotychczas na Starostwie Powiatowym w 

Prudniku. PCPR uzyska w ten sposób trwały zarząd nad całym obiektem przy ul. Kościuszki 55a wraz 

z gruntem. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosków przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Prudniku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie przekazania trwałego 

zarządu między jednostkami organizacyjnymi. 

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……………………….. 

 

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

       Alicja Zawiślak 
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