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Protokół 221/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące 

w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano 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. Wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o dokonanie zmian 

w porządku obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku zwołanej na dzień 30 czerwca 2022 r. poprzez 

wprowadzenie autokorekt projektów uchwał: 

1) w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich 

(druk nr 465a); 

2) 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 wolontariacie (druk nr 471a). 
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6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu raportów z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku: 

1) 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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

2) 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 wolontariacie na rok 2022. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie wytypowania przedstawiciela Zarządu 

Powiatu w Prudniku do prac w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 

Egzaminacyjnej oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji 

Egzaminacyjnej.  

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

publicznego dla 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 I”. 

3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia szacowanej wartości zamówienia publicznego 

dot. dostawy w roku 2023 energii elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami 

organizacyjnymi. 

4) Przedstawienie informacji o oględzinach w związku z zamiarem przekształcenia Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku. 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie 

wystąpienia Burmistrza Głogówka o uzgodnienie/zaopiniowanie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) 

wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. Opolskie. 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanego nauczyciela. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa w sprawie przedstawienia opinii w sprawie 

planowania i zagospodarowania przestrzennego w nawiązaniu do Uchwały XXX/232/2021 Rady 

Gminy Lubrza z dnia 10.09.2021r. 
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8) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do 

budżetu zadania pn. „Remont rowu przy drodze powiatowej nr 1528 O relacji Stara Jamka – Kolonia 

Otocka poprzez zabudowanie odcinka o łącznej długości 39,0 m w m. Grabina”.  

Po sesji: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

4) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich; 

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

9. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta 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 Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) poinformowała, 

że należy wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o dokonanie zmian  

w porządku obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku zwołanej na dzień 30 czerwca 2022 r. poprzez 

wprowadzenie autokorekt projektów uchwał: 

1) w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich 

(druk nr 465a); 

2) 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 wolontariacie (druk nr 471a). 

Wicestarosta poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich (druk nr 465a). 

Wicestarosta poddał pod głosowanie punkt drugi. 

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

uchwały 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 wolontariacie (druk nr 471a). 

Ad. 6 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że w dniach od 10 do 24 czerwca 2022 r. na podstawie uchwały Zarządu Powiatu 

Prudnickiego Nr 217/763/2022 z dnia 30 maja 2022r. oraz Uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu 

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

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

Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej  

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

uchwały został opublikowany w dniu 2 czerwca 2022r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz z informacją na temat możliwości 

wnoszenia uwag w formie pisemnej do dnia 24 czerwca 2022 r. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna 

opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu skierował raport do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku. 

2) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że w dniach od 15 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r., na podstawie Uchwały 

Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 217/769/2022 z dnia 30 maja 2022 r., przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia zmiany 

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. 

Projekt uchwały został opublikowany w dniu 7 czerwca 2022 r. na stronie internetowej oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz z informacją na temat 
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możliwości wnoszenia uwag. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych 

do wnoszenia uwag.  

Zarząd Powiatu skierował raport do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie wytypowania przedstawiciela Zarządu 

Powiatu w Prudniku do prac w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 

Egzaminacyjnej oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji 

Egzaminacyjnej. Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku proponuje 

wytypować na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Wicestarostę, Pana Janusza Siano oraz 

ustalić wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto płatne na podstawie umowy zlecenia.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i wytypował Wicestarostę, Pana Janusza Siano 

na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalił wynagrodzenie dla ekspertów biorących 

udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 200 zł brutto, płatne na podstawie umowy 

zlecenia. 

2) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla 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 I”. Poinformowała, że zadanie 

polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii 

niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, a także na wykonaniu robót budowlanych wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 

Wykonawcę robót, obejmujących przebudowę i rozbudowę w/w drogi powiatowej. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

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 I”. 

3) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia szacowanej wartości zamówienia publicznego dot. 

dostawy w roku 2023 energii elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami 
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organizacyjnymi. Poinformowała, że Powiat Prudnicki udzielił upoważnienia do przeprowadzenia przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów 

publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego  

i śląskiego. Powiat Prudnicki zapewnił środki finansowe niezbędne do sfinansowania przypadającej na 

Powiat Prudnicki wraz z jednostkami organizacyjnymi części szacunkowej wartości przedmiotu 

wspólnego w/w zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle. Wykonawcy 

uczestniczący w przetargu złożyli ceny ofert przekraczające o około 185% szacowaną wartość 

zamówienia. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle prosi o podanie zwrotnej informacji, czy Powiat 

Prudnicki zapewni pokrycie w 2023 r. wydatków na zakup energii elektrycznej zwiększonych  

z szacowanej wartości 0,04057 zł., netto za 1 kWh do wartości najniższej złożonej oferty netto  

1,1623 za 1 kWh. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie najkorzystniejszej oferty oraz polecił zapewnić pokrycie  

w 2023 roku wydatków Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na dostawę energii 

elektrycznej. 

4) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

informację o oględzinach w związku z zamiarem przekształcenia Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 5 lipca 2022r. upoważnieni pracownicy 

Kuratorium Oświaty w Opolu dokonają oględzin aktualnych pomieszczeń budynku, w których siedzibę 

ma Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku, przy ul. Kościuszki 55a. Wystąpiono z prośbą  

o przygotowanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów oraz informacji 

dotyczących przedmiotowego przekształcenia. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia 

Burmistrza Głogówka o uzgodnienie/zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem 

Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. Opolskie. Poinformowała, że Rada Miejska  

przesłała w/w projekt do instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania planów. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek, przyjął informację do wiadomości i postanowił nie wnosić uwag do planu. 
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6) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanego 

nauczyciela Studium Nauczycielskiego. Poinformowała, że w dniu 17 lutego 2022 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek emerytowanej nauczycielki wraz z wymaganymi 

załącznikami: aktualny zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi 

poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 

Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 400 zł. Dochód miesięczny 

przypadający na jednego członka rodziny wynosi 2233 zł., netto. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego  

w wysokości 300 zł. 

7) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa w sprawie przedstawienia opinii w sprawie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego w nawiązaniu do Uchwały XXX/232/2021 Rady Gminy Lubrza  

z dnia 10.09.2021 r. Poinformowała, że Wydział Drogownictwa w zakresie zagospodarowania gruntów 

przyległych do pasa drogi powiatowej oraz zmian sposobu ich zagospodarowania, mających wpływ na 

ruch drogowy lub samą drogę, proponuje pozytywnie zaopiniować i uzgodnić przedłożony projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował i uzgodnił przedłożony projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. 

8) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do 

budżetu zadania pn. „Remont rowu przy drodze powiatowej nr 1528 O relacji Stara Jamka – Kolonia 

Otocka poprzez zabudowanie odcinka o łącznej długości 39,0 m w m. Grabina”. Poinformowała,  

że z uwagi na podmywanie skarpy rowu od strony drogi i możliwość spowodowania osuwania się 

pobocza drogi zaplanowany został remont dwóch odcinków rowu w miejscowości Grabina. Powyższe 

zadania w postaci zabudowy rowów zapewnią poprawę warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców  

i kierowców poruszających się tą drogą. Remont powyższych odcinków rowów w znacznym stopniu 

poprawi warunki bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Przewidywanie koszty inwestycji, zabudowa 

rowu wraz ze wszystkimi elementami odwodnienia – 27 500 zł., brutto. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 



str. 8 
 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Remont rowu przy drodze 

powiatowej nr 1528 O relacji Stara Jamka – Kolonia Otocka poprzez zabudowanie odcinka o łącznej 

długości 39,0 m w m. Grabina”. 

W związku ze zbliżającą się Sesją Rady Powiatu, Wicestarosta ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 8 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu 

nieograniczonego nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Armii Krajowej i stanowiącej działki 

zabudowane nr: 1234/241, mapa 10 oraz 1237/443, mapa 10 o łącznej powierzchni 0,0236 ha, dla 

których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1P/00040311/1, stanowiącej 

własność Powiatu Prudnickiego.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego. 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

4) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 



str. 9 
 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.  

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Ad. 9 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta podziękował za udział i zamknął posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

               Alicja Zawiślak 
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