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Protokół 215/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 19 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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 
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6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030; 

2) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej; 

3) zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020; 

4) zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027”; 

5) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

6) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie uchwały Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r. 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie pisma 

Burmistrza Białej w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 1202, 1203, 

1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 – k.m.6. 

3) Przedstawienie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu 

Prudnickiego, sporządzonego na dzień 31-12-2021 r. 

4) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc kwiecień 

2022 r. z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” 

realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

5) Przedstawienie pisma Burmistrza Prudnika w sprawie możliwości wyświetlenia dowolnych form 

graficznych nawiązujących do świąt państwowych i kościelnych na elewacji budynku hali sportowej 

przy ul. Gimnazjalnej 2. 

6) Przedstawienie pisma Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zwiększenie kwoty na udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. 

7) Przedstawienie Rekomendacji Komisji Stypendialnej powołanej do zaopiniowania wniosków  

o przyznanie okresowych stypendiów sportowych Powiatu Prudnickiego oraz nagród i wyróżnień za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2021. 
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8) Przedstawienie pisma Burmistrza Głogówka dot. umowy w zakresie kosztów zakwaterowania  

i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. 

9) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o zajęcie 

stanowiska w sprawie wniosku Koła Łowieckiego Nr 2 ,,Bór” w Prudniku dot. prośby o wsparcie 

finansowe w zakupie bażantów. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie wytypowania 3 przedstawicieli 

Zarządu Powiatu w Prudniku do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku i wyznaczenia 

przewodniczącego komisji konkursowej. 

11) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na 

przystąpienie do programu ,,Pomoc osobom z Ukrainy z niepełnosprawnością” realizowanego przez 

PFRON. 

12) Przedstawienie wniosku Radnej Rady Gminy Lubrza dot.: załatania dużych i głębokich ubytków na 

drodze powiatowej Prudnik – Prężynka; dokonania naprawy przepustu/mostku nad rzeką Biała; 

załatania dużych i głębokich ubytków na drodze relacji Lubrza – Jasiona. 

13) Przedstawienie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nt. projektu dokumentu 

pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

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 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. 
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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 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. 6 

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

uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. Poinformowała, że  

związku z wprowadzeniem do systemu prawnego ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, nakładającej obowiązek 

uwzględnienia modelu struktury funkcjonalno- przestrzennej, w tym obszarów strategicznych 

inwestycji, Samorząd Powiatu Prudnickiego podjął działania zmierzające do opracowania Aktualizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. Zjawiska demograficzne przebiegające 

w samorządach lokalnych, w szczególności w ostatniej dekadzie, determinują szereg zmian zarówno 

w sferze społecznej, jak również gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej. Kwestie 

demograficzne stanowią tło wszystkich zadań realizowanych przez samorząd terytorialny, stąd 

koniecznością jest uwzględnianie ich w politykach i działaniach strategicznych jednostek 

samorządowych na wszystkich szczeblach administracji. Jednak procesy demograficzne nie są jedynym 

zjawiskiem determinującym konieczność zmiany kształtu Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego. 

Główne wyzwania strategiczne powiatu prudnickiego - oprócz demografii - nawiązują do gospodarki 

oraz partnerstwa w zarządzaniu powiatem. Pierwszym elementem tworzenia aktualizacji Strategii było 

stworzenie tzw. części diagnostycznej. W tym celu przeanalizowano obowiązujący dokument, 

wyeliminowano zapisy, które nie odpowiadają już aktualnej rzeczywistości i wyodrębniono kwestie, 

które są nadal aktualne i będą częścią Strategii do 2030. Sformułowane zostały wnioski 

z przeprowadzonej diagnozy środowiskowo - przestrzennej, społecznej i gospodarczej, w kontekście 

trendów oraz zjawisk zewnętrznych, które mają istotny wpływ na kształtowanie polityki rozwoju 

w przestrzeni powiatu. Dokonano analizy SWOT. Zdefiniowane zostały następujące wyzwania 

w ramach polityki rozwoju: przystosowanie się do zmian, jakie spowoduje sytuacja demograficzna; 

wzmocnienie potencjału powiatu, który wpływać będzie na decyzje osób młodych dotyczące wyboru 

miejsca zamieszkania, w szczególności poprzez zwiększenie szans na pozostanie młodych na lokalnym 

rynku pracy, podnoszenie, jakości kształcenia i powiązanie go z wymiarem gospodarczym; wzrost 

aktywności ekonomicznej mieszkańców powiatu oraz kształtowanie rozwiązań zabezpieczających 

deficyt kadr; ewolucja polityki społecznej, w tym dostosowanie jej do potrzeb starzejącego się 
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społeczeństwa, priorytety oraz cele szczegółowe wraz z kierunkami działań; integrowanie wysiłków 

poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz rozwoju aktywności gospodarczej; integrowanie 

wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz ochrony środowiska i polityki 

klimatycznej. Po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji Powiatu Prudnickiego, przystąpiono do prac 

związanych z określeniem wizji oraz misji Powiatu. Wizja i misja, stanowią kluczowe elementy 

struktury strategicznej. Wizja jest określeniem oczekiwanej przyszłości, tj. obrazem Powiatu 

Prudnickiego po zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć projektowych, działań, zamierzeń. Misja oznacza 

natomiast fundamentalną przyczynę istnienia. W przypadku powiatu, który należy traktować, jako 

„społeczność lokalną, zamieszkującą przestrzeń Powiatu Prudnickiego" misją będzie zwiększenie szans 

indywidualnego rozwoju mieszkańców w oparciu o wzajemne zaufanie, rozwiązywanie problemów 

w sposób kompleksowy, orientowanie na przyszłość oraz współdziałanie. W opracowanym dokumencie 

uaktualniono cele strategiczne w odniesieniu do zakładanych wymiarów rozwoju oraz zaakcentowano 

konieczność integrowania działań i efektów. Wskazano następujące cele strategiczne: Powiat Prudnicki 

obszarem aktywnym gospodarcza - rozwinięty rynek pracy w przestrzeni Powiatu Prudnickiego oraz 

zwiększona dynamika rozwoju gospodarczego; Powiat Prudniki obszarem wysokiej, jakości życia - 

aktywna wspólnota lokalna, wysoka, jakość usług publicznych, dobry stan środowiska; Powiat 

Prudnicki zarządzany w sposób partycypacyjny oraz partnerski. Wyznaczone zostały następujące 

priorytety prowadzonej polityki; dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku 

pracy; integracja działań szkół, przedsiębiorstw, organizacji wsparcia biznesu i instytucji rynku pracy; 

rozwój strefy aktywności gospodarczej w Powiecie Prudnickim; wspieranie rozwoju przedsiębiorstw; 

wspieranie rozwoju konkurencyjności obszarów wiejskich; budowa i promocja oferty turystycznej 

w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne oraz markę turystyczną; kształtowanie wysokiej, 

jakości edukacji i wychowania; wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego; poprawa 

dostępności komunikacyjnej i transportowej; rozwój infrastruktury społecznej; poprawa dostępności 

i jakości świadczonych usług publicznych; kształtowanie oferty usług publicznych przyjaznych 

rodzinie; zachowanie i ochrona środowiska; poprawa ładu przestrzennego oraz rewitalizacja terenów 

zdegradowanych; innowacyjne prowadzenie partnerskiej współpracy, wzmacnianie potencjału kapitału 

społecznego. W konstrukcji Strategii przyjęto zasadę komplementarności podejmowanych działań oraz 

współpracy instytucji samorządowych na szczeblu gminnym oraz powiatowym, organizacji 

społecznych, przedstawicieli mieszkańców i przedsiębiorców, w oparciu o dialog społeczny. Dlatego 

też Samorząd Powiatu Prudnickiego w kolejnych latach podejmie zintensyfikowane działania, aby 

Powiat Prudnicki, jako partnerska wspólnota samorządowa, stał się aktywny gospodarczo oraz 

społecznie, rozwijając się w oparciu o lokalne specjalizacje, wysoką jakość usług publicznych, 

innowacje społeczne i środowisko. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała, że w związku ze 

sprawowanym nadzorem podmiotu tworzącego, określonym w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 53a ust. 4 ww. ustawy podmiot tworzący dokonuje oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 

raportu sporządzonego przez kierownika SP ZOZ. Podstawową działalnością samodzielnego zakładu 

opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest 

jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku. Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych 

realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie  

w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych 

przez państwo świadczeń zdrowotnych. SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na 

podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za 

świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne 

dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur 

medycznych. Celem SP ZOZ jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym 

uzyskanie w 2021 r. 91,43 % możliwych punktów w kategorii wskaźników zadłużenia i efektywności, 

przy wysokiej punktacji wskaźników płynności i zyskowności świadczy o stabilności ekonomiczno-

finansowej SP ZOZ i sprawności bieżącego zarządzania jednostką. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

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

zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020. Poinformowała,  

że w dniach od 29.11.2021 r. do 30.11.2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

poddane było kompleksowej kontroli przez Opolski Urząd Wojewódzki w zakresie realizacji zadań 

powiatu wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i zgodności zatrudnienia 

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolujący wskazał konieczność uzupełnienia Oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2020 o wnioski końcowe. W związku z tym, Uchwałę  

Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny 
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zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020 zmienia się poprzez dodanie 

ust. 10 dotyczącego wniosków końcowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020. 

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

zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027”. 

Poinformowała, że podobnie jak wcześniejsza uchwała, jest to następstwo kontroli w PCPR. 

Kontrolujący wskazał konieczność uzupełnienia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2017-2027 o wskaźniki realizacji działań. W związku z tym, Uchwałę  

Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r., zmienia się poprzez dodanie 

wskaźników realizacji działań w poszczególnych obszarach. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-

2027”. 

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

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Poinformowała, że uchwała również wynika z 

zaleceń pokontrolnych. Kontrolujący wskazał konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, w ten sposób, aby katalog ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym był zamknięty.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku. Poinformowała, że 

zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 
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2004 r. jednostka prowadząca warsztat składa Powiatowi roczne sprawozdanie z działalności 

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Sprawozdanie 

stanowi podstawę do dokonywania przez Powiat (Rade Powiatu) corocznej oceny działalności 

Warsztatu. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przedstawia się 

Radzie Powiatu zbiorcze sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za lata 2018-2021. Powyższe punkty zostaną wprowadzone w planie pracy Rady Powiatu 

w Prudniku w miesiącu czerwcu br. 

 Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Prudniku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu Powiatu za 

2021 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował ją do Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Prudniku. 

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

Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie pisma Burmistrza Białej w sprawie 

uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 

1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 – k.m.6. Plan nie obejmuje nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Białej w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice i postanowił nie 

składać wniosków. 

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

samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego, sporządzonego na dzień 31-12-2021r. 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.  
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4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc kwiecień 2022 r. z wykonania zadania publicznego 

pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej 

na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie 

częściowe z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 13.05.2022r. Do sprawozdania 

dołączono komplet dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc kwiecień 2022 r. z wykonania 

zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji 

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” realizowanego przez 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Prudnika w sprawie 

możliwości wyświetlenia dowolnych form graficznych nawiązujących do świąt państwowych  

i kościelnych na elewacji budynku hali sportowej przy ul. Gimnazjalnej 2. Poinformowała, że Gmina 

Prudnik obecnie jest na etapie opracowania ,,Kompleksowej koncepcji programowo – przestrzennej 

uporządkowania struktury oświetlenia użytkowego, dekoracyjnego dla wybranego obszaru miasta 

Prudnik” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Iluminacja oświetlenia części starego miasta  

w Prudniku”. Jednym z elementów, który chcieliby zrealizować w ramach w/w zadania, jest możliwość 

wyświetlenia dowolnych form graficznych nawiązujących do świąt państwowych i kościelnych na 

elewacji budynku hali sportowej przy ul. Gimnazjalnej 2. Budynek jest własnością Powiatu 

Prudnickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Burmistrza Prudnika w sprawie możliwości wyświetlenia 

dowolnych form graficznych nawiązujących do świąt państwowych i kościelnych na elewacji budynku 

hali sportowej przy ul. Gimnazjalnej 2. 

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

Przetargowej o zwiększenie kwoty na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja 

kluczowych dróg powiatowych z kwoty 15 900 000,00 zł., do kwoty z najniższą ceną  

tj. 36 705 660,00 zł. W przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy 

Pzp, Zamawiający zobowiązany będzie unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na  

w/w zadanie.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty jaką zabezpieczył na realizację zadania  

pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” i podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła rekomendacje Komisji Stypendialnej 

powołanej do zaopiniowania wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych Powiatu 

Prudnickiego oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 

2021. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała wnioski i zaproponowała przyznanie stypendium 

sportowego: Pani Julii Apanowicz, zawodniczce K.S. Obuwnik w kwocie 90,00 zł., na okres  

10 miesięcy; Pani Paulinie Pintak, zawodniczce K.S. Obuwnik w kwocie 100 zł., na okres 10 miesięcy; 

Pani Olimpii Kowszyn, zawodniczce K.S. Obuwnik w kwocie 100 zł., na okres 10 miesięcy; Pani 

Magdalenie Żuk, zawodniczce Juvenia Głuchołazy w kwocie 150 zł., na okres 6 miesięcy; Panu 

Tomaszowi Grzywaczowi, zawodnikowi Juvenia Głuchołazy w kwocie 150 zł., na okres 6 miesięcy; 

Panu Filipowi Sadlejowi, zawodnikowi Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk w kwocie 300 zł., 

na okres 6 miesięcy; Panu Mariuszowi Gawor, zawodnikowi Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał 

Wilk w kwocie 300 zł., na okres 6 miesięcy; Panu Wiktorowi Jagielskiemu, zawodnikowi Opolskiego 

Klubu Sportów Walki Rafał Wilk w kwocie 200 zł., na okres 6 miesięcy; Pani Mai Koziarowskiej, 

zawodniczce Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk w kwocie 200 zł., na okres 6 miesięcy. 

Łączna kwota proponowanych stypendiów wynosi 10 700 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rekomendacje Komisji Stypendialnej, powołanej do zaopiniowania 

wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych Powiatu Prudnickiego oraz nagród  

i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2021. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Głogówka dot. umowy 

w zakresie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Poinformowała, że Gmina 

Głogówek wyraża wolę zawarcia w/w umowy wraz z zawartą w piśmie klauzulą o treści: ,,w przypadku 

stwierdzenia, podczas kontroli Wojewody Opolskiego nieprawidłowości w poniesionych wydatkach, 

Zleceniobiorca (Gmina Głogówek) zobowiązuje się do zwrotu wydatkowanych środków  

w zakwestionowanej wysokości na wskazany w odrębnym piśmie rachunek bankowy”. Zgodnie  

z ustaleniami, w zamian za wprowadzenie klauzuli, podstawą rozliczenia będzie nota księgowa wraz  

z przesłaną listą osób, które skorzystały z zakwaterowania i wyżywienia we wskazanym okresie  

i odstąpienie przez Powiat od żądania faktur potwierdzających poniesienie kosztów oraz wypełnienie 

załącznika. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. Poprosił o uzgodnienie ze służbami Wojewody 

możliwości przesunięcia terminu realizacji ponownie, gdyż od tego uzależnione jest zawarcie umowy  

z Gminą Głogówek. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Koła 

Łowieckiego Nr 2 ,,Bór” w Prudniku dot. prośby o wsparcie finansowe w zakupie bażantów dla 

wsiedlenia ich w łowiska polne dzierżawionego obwodu nr 114, położonego na terenie gmin Powiatu 

Prudnickiego, w ilości co najmniej 80 szt. Poinformowała, że z wniosku Koła Łowieckiego Nr 2 „Bór” 

wynika, że bażant na terenie w/w obwodu łowieckiego występuje już od kilkudziesięciu lat i stanowi 

zaaklimatyzowaną populację jednak w bardzo niewielkiej ilości a racjonalne gospodarowanie 

populacjami zwierzyny drobnej w tym ptactwa jest jednym z podstawowych zadań gospodarki 

łowieckiej. Obecna struktura pól uprawnych oraz wysoki stopień mechanizacji nie sprzyja naturalnemu 

rozmnażaniu się bażantów. Sytuacja ta wymusza podjęcie działań w kierunku odbudowy populacji 

ptactwa łownego m. in. bażanta. Referat proponuje wyrazić zgodę na zakup ptactwa do kwoty  

3 000,00 zł. oraz wypuszczenie zwierzyny wraz z Kołem Łowieckim Nr 2 „Bór”.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe w zakupie bażantów dla wsiedlenia ich w łowiska 

polne dzierżawionego obwodu nr 114, położonego na terenie gmin Powiatu Prudnickiego, w kwocie  

3 000 zł., zabezpieczonej w Referacie Ochrony Środowiska (…). 

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

i Zdrowia w sprawie wytypowania 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Prudniku do składu komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku i wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. Poinformowała,  

że w związku z upływem kadencji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, 

należy przeprowadzić konkurs w celu wyłonienia kandydata na dyrektora. Proponuje się skład komisji 

konkursowej w osobach: Agnieszka Zagórska – Przewodnicząca Komisji, Larysa Zamorska – członek 

Komisji, Anna Wojtczak – członek Komisji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Wydziału i wytypował przedstawicieli do 

składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku w osobach: Agnieszka Zagórska – Przewodnicząca 

Komisji, Larysa Zamorska – członek Komisji, Anna Wojtczak – członek Komisji. 

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

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na przystąpienie do programu ,,Pomoc 

osobom z Ukrainy z niepełnosprawnością” realizowanego przez PFRON. Poinformowała, że na terenie 

Powiatu Prudnickiego po dniu 24 lutego br. przebywali obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, 

którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Największe problemy, zgłaszane przez obywateli Ukrainy 
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dotyczą opracowywania dokumentów, które zobowiązani są złożyć w Sądzie Rejonowym, Powiatowym 

Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ośrodkach pomocy 

społecznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą  

nr 3/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2022r. wprowadził program „Pomoc obywatelom 

Ukrainy z niepełnosprawnością”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą 

ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie kosztów udzielonego wsparcia obywatelom Ukrainy  

z niepełnosprawnością oraz towarzyszącym im osobom. Pomoc będzie dotyczyła przede wszystkim 

kosztów tłumaczenia dokumentów, potrzeb w zakresie korzystania z usług rehabilitacyjnych, w tym  

z turnusów rehabilitacyjnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji programu i złożenie wniosku do PFRON, 

dotyczącego finansowania pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym pochodzącym z Ukrainy 

zgodnie z zasadami programu. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Radnej Rady Gminy Lubrza 

dot.: załatania dużych i głębokich ubytków na drodze powiatowej Prudnik – Prężynka; dokonania 

naprawy przepustu/mostku nad rzeką Biała; załatania dużych i głębokich ubytków na drodze relacji 

Lubrza – Jasiona.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i polecił przygotowanie propozycji rozpatrzenia wniosków  

i realizacji zadań przez Wydział Drogownictwa.  

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Opolu nt. 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. 

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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