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Protokół 217/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 30 maja 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) 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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady wniosku o dokonanie zmian w porządku obrad sesji 

zwołanej na dzień 30 maja 2022 r. poprzez  

1) wprowadzenie autokorekt projektów uchwał w sprawie: 

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

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 457a); 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 458a) 

2) wprowadzenie punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 
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a) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

(druk nr 459); 

b) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 461); 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 462). 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu raportu z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 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”. 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) wprowadzenia nieruchomości do projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki pn. ,,Bliżej rodziny 

i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020; 

2) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmiany uchwały 

Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy  

i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku; 

3) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Pomoc obywatelom Ukrainy  

z niepełnosprawnością” – Moduł II; 

4) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022. 

8. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Burmistrza Prudnika dot. braku możliwości partycypacji w kosztach zadania 

pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 

2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap 1; 

2) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKS w Głubczycach; 

3) Wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Prudniku z prośbą o sfinansowanie nagród dla 

zwycięzców tegorocznych Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży 

Pożarnych Powiatu Prudnickiego; 
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4) Przedstawienie wniosków Komisji Edukacji (…) w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu 

Prudnickiego oraz Róży Pogranicza dla Brata Eugeniusza Kreta; 

5) Przedstawienie pism Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wyrażenie zgody na przeniesienie trwałego zarządu między 

jednostkami organizacyjnymi; 

6) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie 

zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń, mieszczących się na pierwszym piętrze budynku 

położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 na rzecz Afortest sp. z o.o.; 

7) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie 

zgody na rozwiązanie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej  

w Prudniku zawartej z Ochotniczym Hufcem Pracy w Opolu. 

Po Sesji Rady Powiatu: 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

5) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

6) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

7) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.; 

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

Prudnickiego na 2022 r. 

9. 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 z wnioskiem  

o dokonanie zmian w porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 30 maja 2022 r. poprzez: 

1) wprowadzenie autokorekt projektów uchwał w sprawie: 

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

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 457a); 
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b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 458a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie podpunkt a. 

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

uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 457a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie podpunkt b. 

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

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (druk  

nr 458a). 

2)  

a) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 459). 

Poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wypracowała stanowisko w sprawie Skargi na 

działalność Dyrektora PCPR i skierowała do Rady Powiatu projekt uchwały. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku (druk nr 459). 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 461). Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych 

do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 808.712 zł. 

Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 96.000 zł. w Rozdziale 60014 (wpływy z różnych opłat 

oraz kar i odszkodowań); o kwotę 4.000 zł. w Rozdziale 70005 (wpływy z opłat za trwały zarząd); 

o kwotę 9.800 zł. (wpływy z usług) oraz 28.500 zł. (dotacja z UM na zakup sprzętu informatycznego 

i oprogramowania dla geodezji) w Rozdziale 71012; o kwotę 12.000 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy 

z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych); o kwotę 589.526 zł. w Rozdziale 75801 (zwiększenie subwencji 

oświatowej– podwyżki nauczycieli); o kwotę 19.821 zł. w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- 

dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 18.065 zł. w Rozdziale 80195 (wpływy 

z usług); o kwotę 31.000 zł. w Rozdziale 85218 (wpływy z odsetek i różnych dochodów). Zwiększa się 

budżet po stronie wydatków o kwotę ogółem 2.302.112 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych 

dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę 30.000zł. na zadania: 1) "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez utwardzenie pobocza jezdni na długości 72,5m 

w m. Wilków" -15.000 zł; 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez 
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budowę chodnika na długości 61m w m. Mochów" -15.000 zł.; w Rozdziale 85111 o kwotę  

1.350.000 zł. (objęcie akcji PCM S.A. w Prudniku); w Rozdziale 85195 o kwotę 35.000 zł. 

(dostosowanie pomieszczeń w PCM S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego). Zwiększono plan 

wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące 

w Rozdziale 71012 - kwota 36.900 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 10.000 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 75702 - kwota 146.800 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85195 - kwota 

146.800 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85218 - kwota 31.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

85295 - kwota 30.000 zł. (realizacja projektu ze środków UE). Na wydatki bieżące w oświacie 

zwiększono ogółem o kwotę 627.412 zł., w tym: w Rozdziale 80102 - kwota 130.000 zł.; w Rozdziale 

80115 - kwota 4.967,97 zł.; w Rozdziale 80117 - kwota 218.065 zł.; w Rozdziale 80120 - kwota 

11.869,98 zł.; w Rozdziale 80134 - kwota 130.000 zł.; w Rozdziale 80140 - kwota 70.000 zł.; 

w Rozdziale 85403 - kwota 59.526 zł.; w Rozdziale 85406 - kwota 2.983,05 zł. Po stronie planu 

wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia w Rozdziale 80195 o kwotę 500.000 zł., 

zmniejszono zadania: „Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy 

budynku CKZIU w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”- 30.015 zł.; „Budowa miejsc parkingowych na 

terenie ZSR w Prudniku przy ul. Kościuszki 55” -469.985 zł.; w Rozdziale 85295 – o kwotę 23.000 zł. 

(realizacja projektu ze środków UE); w Rozdziale 90095 – o kwotę 72.000 zł. (realizacja projektu ze 

środków UE). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano  zmniejszenia: (przesunięcie na 

wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach): w Rozdziale 75012 o kwotę 8.400 zł.;  

w Rozdziale 75012 o kwotę 40.000 zł. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ogółem 850.000 zł., 

w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

c) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 462). Poinformowała, że 

zaktualizowano plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na 

dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę 

ogółem 850.000 zł., w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 850.000 zł. W 2022 r. rozchody nie ulegają̨ zmianie. 

Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

Ad. 6 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 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 projekt uchwały 

został opublikowany w dniu 20 maja 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 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 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

nieruchomości do projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020. Poinformowała, że w związku z zapewnieniem wkładu własnego rzeczowego do  

w/w projektu wprowadza się nieruchomość mieszczącą się w Prudniku, ul. Kościuszki 55 o wartości 

księgowej 254 772,00 zł., wartość uzgodniona w drodze operatu szacunkowego 852 627,00 zł., będącą 

w zasobach Powiatu Prudnickiego stanowiącą piętro budynku mieszkalno-biurowego o powierzchni 

464,85 m2 oraz parter pomieszczenia pomocnicze (gospodarcze) o powierzchni 240,65 m2. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia nieruchomości do projektu 

realizowanego przez Powiat Prudnicki pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmiany uchwały 

Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy  

i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki 
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Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.  

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

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – 

Moduł II. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 

oświadczeń woli w związku z realizacją programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł II. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022. Poinformowała, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Określa się 

termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Ad. 8 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Prudnika dot. braku 

możliwości partycypacji w kosztach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 

O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap 1. Burmistrz 

informuje, iż sytuacja finansowa Gminy Prudnik nie pozwala na partycypację w kosztach  w/w zadania 

w części dotyczącej oświetlenia ulicznego, a tym bardziej na pilne jego wykonanie. Zgodnie z zapisami 
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podpisanej wstępnej Promesy na projekt pn. ,,Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego  

w Prudniku” w ramach Polskiego Ładu, Gmina zobowiązała się do zagwarantowania, pod rygorem 

utraty zagwarantowanego promesą dofinansowania, że inwestycja, której dotyczyć będzie postępowanie 

zakupowe będzie tożsame z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Przebudowa  

i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego stanowiącego część powiatowej inwestycji nie mogą zostać 

uznane za tożsame z jakimkolwiek zapisem projektu Gminy Prudnik, na który udzielona została już 

promesa i tym samym Gmina nie może się zgodzić na propozycję, by promesa stanowiła potencjalne 

źródło finansowania części zamierzenia inwestycyjnego.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił wystąpić do Burmistrza Prudnika z pismem 

informującym, iż zakres dot. przebudowy i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego zostaje usunięty  

z przedmiotowej inwestycji. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej PKS w Głubczycach za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Poinformowała, że Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek 

handlowych oraz Umową Spółki. W szczególności zaangażowana była w kontrolę wewnętrzną Spółki 

oraz analizowała wyniki Spółki i nadzorowała działania Zarządu. Rada Nadzorcza brała również udział 

w procesie podejmowania istotnych decyzji dla Spółki, tj. decyzje związane z rozszerzeniem 

działalności Spółki. W 2021 r. Rada Nadzorcza obradowała 8 razy. Podczas obrad podjęto 4 uchwały. 

Rada dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Zdaniem Rady 

Nadzorczej przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2021 odzwierciedla prawidłowo i rzetelnie 

wynik działalności gospodarczej Spółki za powyższy rok obrotowy oraz sytuację majątkową  

i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza podjęła 

uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Do sprawozdania finansowego Spółki załączone było 

pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. Przedstawione sprawozdanie zostało 

sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, Rada 

Nadzorcza podjęła uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników przyjęcie 

sprawozdania Zarządowi oraz udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza po 

zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2021, podjęła uchwałę  

o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, aby zysk za rok 2021 w wysokości 

524 943,51 zł., został podzielony na: zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości  

424 943,51 zł. oraz na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 

100 000 zł. Rada Nadzorcza potwierdza, że posiada pełną wiedzę i dostęp do wszystkich potrzebnych 

informacji dotyczących funkcjonowania Spółki. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP w Prudniku z prośbą o sfinansowanie 6 nagród dla zwycięzców tegorocznych Powiatowych 

Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Prudnickiego. 

Poinformowała, że szacunkowy koszt wszystkich nagród to około 8 000 zł. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie nagród dla zwycięzców tegorocznych Powiatowych 

Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Prudnickiego w kwocie 

5 000 zł. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Edukacji (…) wystąpiła  

z wnioskami o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz Róży Pogranicza dla  

O. Eugeniusza Kreta, byłego Przeora Konwentu OO. Bonifratrów w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione wnioski. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków Komisji Edukacji (…) o nadanie Odznaki Honorowej 

Powiatu Prudnickiego oraz Róży Pogranicza dla O. Eugeniusza Kreta i wystąpił z prośbą do 

wnioskodawcy o złożenie wniosku zgodnie z procedurą i uchwałą RP. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pisma Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wyrażenie 

zgody na przeniesienie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi w zakresie działki  

nr 2545/41, mapa 2 o powierzchni 0,3488 ha, KW OP1P/00042612/5, w udziale wynoszącym 

2147/10000 części przysługującym dotychczas Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

Ponadto Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku wnosi o ustanowienie prawa 

trwałego zarządu w odniesieniu do całości w/w nieruchomości w części pozostającej dotychczas  

w dyspozycji Powiatu Prudnickiego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi 

w zakresie działki nr 2545/41 w części zarządzanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, na 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz na ustanowienie prawa trwałego zarządu  

w odniesieniu do całości w/w nieruchomości w części pozostającej dotychczas w dyspozycji Powiatu 

Prudnickiego.  

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu 

pomieszczeń, mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy  

ul. Jagiellońskiej 3 na rzecz Afortest sp. z o.o. i zajęcia wstępnego stanowiska co do warunków umowy. 

Poinformowała, że obecnie najemca jest obciążany za bezumowne korzystanie w dotychczasowej 
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kwocie. Przedmiotem najmu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczące 

się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce 

oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy  

w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5. Z tytułu umowy spółka płaciła czynsz 

w kwocie 1123,24 zł., brutto + koszty eksploatacji mediów. Przedmiotowy wniosek dotyczy możliwości 

najmu na czas nieoznaczony. W istniejącym stanie prawnym na zawarcie kolejnej umowy wymagana 

będzie zgoda Rady Powiatu. Zawarcie kolejnej umowy możliwe jest w oparciu o faktyczne zawarcie 

nowej umowy albo zawarcie aneksu do umowy z dnia 15-03-2021 r., zmieniającego termin 

obowiązywania umowy i ewentualną stawkę najmu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wstępnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 182,64 m2, mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy 

ul. Jagiellońskiej 3 na rzecz Afortest sp. z o.o. oraz zaproponował zmianę stawki na 8,00 zł. netto za 

1m2. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy użyczenia 

części nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej w Prudniku zawartej z Ochotniczym Hufcem Pracy 

w Opolu. Poinformowała, że umowa zawarta była 30-12-2010 r., początkowo na okres do dnia 31-12-

2015 r., a na podstawie aneksu nr 3 na czas nieoznaczony. Przedmiotem umowy były pomieszczenia 

biurowe przeznaczone na Punkt Pośrednictwa Pracy o powierzchni użytkowej 22,39 m2, pomieszczenie 

biurowe przeznaczone dla Młodzieżowe Centrum Kariery o powierzchni użytkowej 12,47 m2, sala 

wykładowa o powierzchni użytkowej 26,90 m2, zaplecze oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. 

Pomieszczenia mieszczą się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Klasztornej 

4, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako nr 734/283, mapa 

10 o powierzchni 0,0514 ha. oraz nr 735/283, mapa 10 o powierzchni 0,0436 ha., i stanowią część 

samodzielnego lokalu użytkowego nr 2u. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozwiązanie umowy może nastąpić za 

porozumieniem stron. Z uwagi na fakt, iż OHP ma nową siedzibę w obiekcie przy ul. Prężyńskiej 

znajdującym się w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dalsze 

funkcjonowanie umowy na obiekt przy ul. Klasztornej jest bezzasadne. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy 

ul. Klasztornej w Prudniku, zawartej z Ochotniczym Hufcem Pracy w Opolu. 

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

Cd. Ad. 7 

5) 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. 

6) 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. 

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 

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 r. 

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

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

2022 r. 

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 r. 

Ad. 9  

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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