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Protokół 216/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 26 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 5 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – 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) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku; 
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2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

4) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 19  

k.m. 17,  do kategorii dróg gminnych; 

5) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 20  

k.m. 17,  do kategorii dróg gminnych; 

6) wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 21  

k.m. 17,  do kategorii dróg gminnych. 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu raportu z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na 

wycięcie i sprzedaż 5 drzew gatunku jesion wyniosły. 

2) Przedstawienie kwartalnej informacji o Spółce PKS w Głubczycach Spółka z o.o. 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do 

budżetu zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez budowę 

chodnika na długości 61m w m. Mochów”. 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do 

budżetu zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez 

utwardzenie pobocza jezdni na długości 72,5m w m. Wilków”. 

5) Przedstawienie pisma Gminy Głogówek dot. zwrotu dwóch egzemplarzy umowy. 

6) Przedstawienie wniosku Dyrektora Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu  

o objęcie patronatem medialnym I Opolskich Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym 

oraz sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów.  

7) Przedstawienie prośby Przeora Konwentu OO. Bonifratrów w Prudniku o objęcie Honorowym 

Patronatem Festiwalu Radości – III Prudnickiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób  

z Niepełnosprawnością. 

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

gatunku topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1202 O relacji Biała – Laskowice z działki  

nr 247 mapa 3, obręb Olbrachcice, Gmina Biała. 

9) Wniosek Prezesa Zarządu Spółki PCM S.A. o dokapitalizowanie Spółki. 
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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 

komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. Poinformowała, że tryb oraz zasady pracy komisji 

konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku. 

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

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. 

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

finansowego budżetu na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

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

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 19 k.m. 17, obręb 

ewidencyjny: 161004_4.0114, Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik – Miasto, do kategorii dróg 

gminnych.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi 

wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 19 k.m. 17, do kategorii dróg gminnych.  

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

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 20 k.m. 17, obręb 

ewidencyjny: 161004_4.0114 Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik – Miasto, do kategorii dróg 

gminnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości 

Prudnik, działka nr 20 k.m. 17, do kategorii dróg gminnych. 

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

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Prudnik, działka nr 21 k.m. 17, obręb 

ewidencyjny: 161004_4.0114, Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik – Miasto, do kategorii dróg 

gminnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości 

Prudnik, działka nr 21 k.m. 17, do kategorii dróg gminnych. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu Aktualizacji 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. Projekt uchwały został opublikowany w dniu 29 kwietnia 

2022 r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Prudniku wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag. W toku konsultacji nie wpłynęła 

żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

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

Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie i sprzedaż 5 drzew gatunku 

jesion wyniosły. Poinformowała, że w dniu 29.04.2022 r. Burmistrz Głogówka udzielił Zarządowi 
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Powiatu w Prudniku zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących na pasie drogi powiatowej  

nr 1208 O relacji Biała – Mochów na działce nr 92, m.2, obręb Błażejowice Dolne. Drzewa posiadają 

liczny posusz w koronach oraz posiadają wypróchnienia pni, w tym stanie stwarzają realne zagrożenie 

dla poruszających się tą drogą pojazdów. Drzewa z uwagi na swój stan nadają się wyłącznie na opał. 

Mieszkaniec Błażejowic Dolnych oraz mieszkaniec Mionowa, zgłosili się i wyrazili chęć wycięcia 

drzew za 20% wartości drewna. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 5 drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na pasie drogi 

powiatowej nr 1208 O relacji Biała – Mochów na działce nr 92, m.2, obręb Błażejowice Dolne i sprzedaż 

drewna za 20 % jego wartości osobom prywatnym pod warunkiem wykarczowania korzeni  

i uprzątnięcia terenu. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła kwartalną informację o Spółce PKS  

w Głubczycach Spółka z o.o. Poinformowała, że z kwartalnej informacji przesłanej przez Spółkę 

wynika, iż według stanu na dzień 31.03.2022 r. sytuacja Spółki jest stabilna, posiada zdolność 

kredytową oraz płynność finansową. Niemniej, strata netto Spółki za pierwszy kwartał 2022 r. wynosi 

78.619,28 zł, czego wynikiem jest drastyczny wzrost cen paliw, przy braku zwiększonych wpływów ze 

sprzedaży biletów. Jako rozwiązanie działań mających na celu poprawę kondycji Spółki podano zmianę 

taryfikatorów cen biletów. Należy mieć na uwadze, że w przypadku utrzymywania się ujemnego bilansu 

Spółki, Powiat Prudnicki jako wspólnik, zobowiązany będzie do dopłat w granicach dziesięciokrotności 

wartości nominalnej objętych udziałów, tj. 200 udziałów w wartości nominalnej 50,00 zł., o łącznej 

wartości 10.000,00 zł. – kwotą 100.000,00 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez budowę chodnika na długości 61m w m. 

Mochów”. Poinformowała, że na w/w drodze powiatowej na odcinku od budynku Domu Dziecka  

w Mochowie do istniejącego przejścia dla pieszych przy drodze krajowej DK 40 brakuje chodnika. 

Powyższa sytuacja stwarza realne zagrożenie dla poruszających się dzieci chcących przejść na drugą 

stronę w miejscu wjazdu do budynku Domu Dziecka. Budowa chodnika zapewni bezpieczeństwo 

uczestników ruchu. Przewidywane koszty inwestycji to 15 000,00zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez budowę chodnika na długości 61m w m. Mochów”. Polecił 

wystąpić do Burmistrza Białej z wnioskiem o partycypację w kosztach (50 %). 
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4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez utwardzenie pobocza jezdni na długości 

72,5m w m. Wilków”. Poinformowała, że na odcinku drogi w miejscowości Wilków przy budynku  

nr 31 wyjście z posesji jest usytuowane przy poboczu jezdni, mieszkańcy posesji i piesi na odcinku 

posesji wychodzą na jezdnię stwarzając realne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. Na odcinku 

pobocza nie ma możliwości wykonania chodnika ze względu na zbyt małą jego szerokość. Utwardzenie 

pobocza zapewni poprawę warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców posesji. W obecnej sytuacji 

mieszkańcy posesji wchodzą na jezdnię i stwarzają realne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. 

Budowa chodnika i utwardzenie pobocza w znacznym stopniu poprawią warunki bezpieczeństwa dla 

uczestników ruchu. Przewidywane koszty inwestycji to 15 000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez utwardzenie pobocza jezdni na długości 72,5m w m. Wilków”. 

Polecił wystąpić do Burmistrza Białej z wnioskiem o partycypację w kosztach (50 %). 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Gmina Głogówek wystąpiła z prośbą 

o zwrot dwóch egzemplarzy umowy w zakresie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców  

z Ukrainy. Wobec braku podstaw do podpisania umowy, nie została ona podpisana przez stronę Powiatu 

Prudnickiego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Opolskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego w Opolu o objęcie patronatem medialnym I Opolskich Regionalnych 

Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym oraz sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów. 

Celem Mistrzostw jest sprawdzenie i doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej 

pomocy medycznej wybranych przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym I Opolskich Regionalnych Mistrzostw 

w Ratownictwie Medycznym oraz na zakup nagród rzeczowych dla laureatów do kwoty 2 000 zł. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Przeora Konwentu  

OO. Bonifratrów w Prudniku o objęcie Honorowym Patronatem Festiwalu Radości – III Prudnickiego 

Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością. Organizatorem Przeglądu jest 

Konwent OO. Bonifratrów we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  

i Prudnickim Ośrodkiem Kultury i Biblioteki Publicznej. W ramach Przeglądu zostaną zorganizowane 
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warsztaty muzyczno–wokalne dla uczestników. Na zakończenie Festiwalu Radości odbędzie się koncert 

finałowy. Festiwal Radości – III Prudnicki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób  

z Niepełnosprawnością to wydarzenie kulturalne, pozwalające na prezentację umiejętności i dorobku 

artystycznego osób z niepełnosprawnością. Będzie to już trzecia edycja festiwalu, który 

zapoczątkowany został w roku 2019.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym Festiwalu Radości – III Prudnickiego 

Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki drzewa gatunku topola, rosnącego w pasie drogi 

powiatowej Nr 1202 O relacji Biała – Laskowice z działki nr 247 mapa 3, obręb Olbrachcice, Gmina 

Biała. Poinformowała, że w dniu 11.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła decyzja 

zezwalająca na wycięcie w/w drzewa, które posiada liczny posusz w koronie i z uwagi na swój stan, 

stanowi realne zagrożenie, że podczas podmuchów wiatru mogą odłamać się uschnięte konary, które 

zagrożą bezpieczeństwu poruszających się tam pojazdów. Mieszkaniec Olbrachcic wyraził chęć 

wycięcia drzewa. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzewa gatunku topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej 

Nr 1202 O relacji Biała – Laskowice z działki nr 247 mapa 3, obręb Olbrachcice, Gmina Biała i sprzedaż 

drewna za 20 % jego wartości mieszkańcowi Olbrachcic pod warunkiem wykarczowania korzeni  

i uprzątnięcia terenu. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Prezesa Zarządu Spółki PCM 

S.A. o dokapitalizowanie Spółki w kwocie nie mniejszej niż 1 350 000,00 zł. Przedmiotowy wniosek 

wynika ze skomplikowanej sytuacji finansowej Spółki. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu PCM S.A o dokapitalizowanie Spółki 

w kwocie 1 350 000 zł. 

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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