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Protokół 220/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 22 czerwca 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 

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

w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku  

i wykonania prawa głosu; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 
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4) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

2) projekt uchwały 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) projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na 

linii Polanica Zdrój – Olsztyn; 

4) projekt 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 o wolontariacie na rok 2022; 

5) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

6) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego; 

7) informację Nadzoru Wodnego w Otmuchowie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie 

Powiatu Prudnickiego; 

8) informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej; 

9) sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za lata 

2018-2021. 

7. Sprawy różne: 

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

uprzątnięcie i nieodpłatne przekazanie wiatrołomu gatunku brzoza, na rzecz świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Górka Prudnicka. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Prudnickiego 

– Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w postępowaniu upadłościowym. 

3) Przedstawienie pisma Rady Nadzorczej PCM S.A. dot. zaistniałej sytuacji finansowej Spółki. 

4) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o wyrażenie zgody na udzielenie 

wsparcia finansowego wydarzenia kulturalnego pn. ,,XV Jazz Prudnik Festival”, organizowanego przez 

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. 
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5) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia przez 

Urząd Miejski w Prudniku do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prudnika. 

6) Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania przedmiotów na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Prudniku, zakupionych w ramach projektu ,,Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie 

Powiatu Prudnickiego”. 

7) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. o zmianie terminu opracowania Planu Naprawczego. 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa w sprawie akceptacji wykonania zadania pn. ,,Remont 

cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.” na wytypowanych drogach z 

uwagi na ich stan. 

8. 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 

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

pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonania prawa 

głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego 

zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych 

akcji serii "M" i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany 

dzień prawa poboru - 29 czerwca 2022 r. 

6) Podjęcie uchwąły w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem 

zmian, o których mowa w pkt 5. 
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7) Wolne wnioski. 

8) Zamknięcie obrad.   

Członkowie Zarząd podali kandydaturę Wicestarosty, Pana Janusza Siano. 

Wicestarosta wyraził zgodę. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa 

w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego 

Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku. 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

2022 r. 

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

finansowego budżetu na 2022 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

4) 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 projekt uchwały. 

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

z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Ad. 6 

1) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 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 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 
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konieczność zmiany przedmiotowej Uchwały, w ten sposób, aby katalog ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym był zamknięty.  

Wicestarosta 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. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały 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. Poinformowała, że tak jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały, 

po przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku kontrolujący 

wskazał, że z zapisów § 3 ust. 4 statutu wynika, że katalog zadań z pomocy społecznej określony dla 

PCPR nie jest tożsamy z katalogiem zadań określonych w ustawie, poprzez użycie sformułowania  

,,w szczególności". Użycie takiego zwrotu powoduje, że katalog zadań Centrum ma charakter otwarty 

co oznacza, że możliwe jest realizowanie przez jednostkę innych zadań. Ponadto, placówka opiekuńczo-

wychowawcza w Głogówku została decyzją Wojewody Opolskiego wygaszona, co powoduje 

konieczność zmiany statutu w tym zakresie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

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 przyjęcia 

stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój – Olsztyn. 

Poinformowała, że linia TLK KORMORAN funkcjonuje od stycznia 2021 r. i zapewniała połączenie 

miast położonych na południu Polski tj. m.in. Otmuchowa, Paczkowa, Nysy oraz Prudnika do Katowic, 

Warszawy oraz Olsztyna. Obecnie z linii tej korzystają nie tylko turyści, ale też studenci, pracownicy 

oraz podróżujący w celach służbowych. Istniejąca linia sprzyja więc rozwojowi turystyki oraz 

zapewnieniu realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców regionu położonego w sąsiedztwie tzw. 

Magistrali Podsudeckiej. Dla użytkowników wskazanej linii likwidacja połączenia doprowadzi do 

konieczności korzystania z mniej atrakcyjnych tras, przesiadania się i skomplikuje dotarcie oraz powrót 

ze środkowej i północnej Polski. Brak korzystnego połączenia prowadzić będzie do wykluczenia 
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komunikacyjnego oraz negatywnie wpłynie na zainteresowanie podróżami koleją. Plany w zakresie 

likwidacji linii kolejowych ponadto negatywnie oddziaływują na politykę ekorozwoju regionu  

i bezpieczeństwo podróżnych. Wychodząc naprzeciw realizacji potrzeb mieszkańców Beskidów oraz 

Sudetów wnosi się o rozważenie wariantu polegającego na dołączenie w Katowicach wagonów  

z Polanicy - Zdrój lub Kudowy - Zdrój do pociągu relacji Bielsko - Biała - Olsztyn. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój 

– Olsztyn. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt 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 o wolontariacie na rok 2022. Poinformowała, że pismem z dnia 30 maja 2022 r. Wojewoda Opolski, 

poinformował o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego bieżącej działalności domów pomocy 

społecznej, w zakresie: zwiększenia od czerwca br. z wyrównaniem od początku roku średniej kwoty 

dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej do kwoty 3 000 zł; zabezpieczenia 

faktycznego kosztu utrzymania w 100 % (średni miesięczny koszt utrzymania  

mieszkańca domu, pomniejszony o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt); zwiększenia przysługu-

jącej w 2021 r. dotacji o 2% (wg. przewidywanego wykonania wyliczonego w oparciu o faktyczny koszt 

utrzymania pomniejszony o dochody). Z zastrzeżeniem, iż wzrost nie może przkroczyć 20 % zgodnie 

z art. 155 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W konsekwencji zwiększeniu 

uległa wysokość przyznanej dotacji na rzecz DPS-u w Grabinie o kwotę 23 656,00 zł., z pierwotnie 

zaplanowanej w budżecie na rok 2022 kwoty 265 000,00 zł., do kwoty 288 656,00 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt 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 o wolontariacie na rok 2022. 

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

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania 

oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 413.599 zł. Zwiększono plan 

dochodów bieżących: o kwotę 6.000 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 

282.151 zł. w Rozdziale 75802 (zwiększenie subwencji ogólnej z dodatkowej rezerwy subwencji 

ogólnej); o kwotę 19.621 zł. w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na 
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uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 11.940 zł. w Rozdziale 80195 (wpływy z usług); o kwotę  

37.000 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z różnych dochodów w ORiOP); o kwotę 6.000 zł. w Rozdziale 

85333 (wpływy z różnych opłat oraz wpływy za zezwolenia-cudzoziemcy); o kwotę 50.887 zł. 

w Rozdziale 92195 (dofinansowanie w projekcie UE „Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy”). 

Zmniejszono plan dochodów bieżących: o kwotę 35 zł. w Rozdziale 75801 (korekta naliczenia 

subwencji oświatowej – podwyżki nauczycieli). Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 

ogółem 807.418,95 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 

60014 o kwotę 370 zł.; w Rozdziale 80195  o kwotę 6.000 zł.; w Rozdziale 85295 - kwota 30.000 zł. 

Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: na 

wydatki bieżące w Rozdziale 60004 - kwota 130.000 zł. (publiczny transport zbiorowy); na wydatki 

bieżące w Rozdziale 60020 - kwota 16.395,90 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80102 - kwota 

105.498 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - kwota 6.593,33 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80117 - kwota 147.284,87 zł.; w Rozdziale 80195 - kwota 11.940 zł.; w Rozdziale 85202- 

kwota 37.000 zł.; w Rozdziale 85333 - kwota 6.000 zł.; w Rozdziale 85403 - kwota 100.000 zł.; 

w Rozdziale 85406 - kwota 3.027,02 zł.; w Rozdziale 90095 - kwota 31.129,18 zł.; w Rozdziale 92195 - 

kwota 166.180 zł. (realizacja projektów UE). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zmniejszenia  w Rozdziale 90095 – o kwotę 98.000 zł. (dot. projektu ze środków UE). Po stronie planu 

wydatków bieżących dokonano  zmniejszenia: w Rozdziale 75095 o kwotę 675 zł. Zwiększa się 

przychody budżetu o kwotę ogółem 295.179,95 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 o kwotę 47.895,08 zł.; 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 247.284,87zł. 

Wicestarosta 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. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że zaktualizowano plan 

dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały, 

z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 295.179,95 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 47.895,08 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 

247.284,87 zł. Zwiększono przychody budżetu w 2023 r. o kwotę ogółem 2.730.000 zł., w tym: 
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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 

2.730.000 zł. Przychody na 2023 rok w kwocie 2.730.000zł. są przeznaczone na realizacje zadania 

wykazanego  w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa  drogi powiatowej  nr 1617 O relacji Łąka 

Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I", są to środki otrzymane  

w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wicestarosta 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. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Nadzoru Wodnego  

w Otmuchowie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Poinformowała, że w związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne w/w Nadzory Wodne muszą przedstawić Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze 

swoich działań podejmowanych w roku 2020 na terenie Powiatu Prudnickiego. Do podstawowych zadań 

Nadzoru Wodnego należy w szczególności: prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura 

podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego; prowadzenie postępowań administracyjnych  

w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach 

dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych 

wód powierzchniowych; załatwienia skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru; monitorowanie 

sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji 

wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym 

Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW; opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji 

budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów; 

dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych; współudział w przygotowaniu planu 

w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych 

prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych; dokonywanie odczytów wskazań 

urządzeń pomiarowych; utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych 

będących własnością Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac 

wykonywanych przez firmy zewnętrzne; współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami 

odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru 

wodnego; zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych 

drogach wodnych; współudział w zakresie nadzoru nad wykonaniem obowiązków użytkowników 

obwodów rybackich; współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych; 
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administrowanie obiektami nadzoru wodnego. Poinformowała, że na posiedzenia komisji i sesji zostali 

zaproszeni Dyrektorzy i Kierownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację Nadzoru 

Wodnego w Otmuchowie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie Powiatu Prudnickiego. 

8) Pani Grażyna Klimko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przedstawiła informację 

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Poinformowała, że w okresie ostatnich dwóch lat rynek pracy 

– zarówno ten lokalny jak i krajowy przechodził znaczne zmiany. Pandemia Covid-19 wpłynęła na 

funkcjonowanie pracodawców, pracowników oraz instytucji rynku pracy. Urzędy pracy zostały 

obarczone nowymi zadaniami związanymi z wypłatą wsparcia w ramach tzw. ,,tarczy antykryzysowej”. 

PUP wspierał w tym okresie przedsiębiorców z terenu powiatu prudnickiego. Dzięki dobrej organizacji 

i współpracy w latach 2020-2021 lokali przedsiębiorcy i pracodawcy otrzymali wsparcie w łącznej 

wysokości ponad 20 mln. zł. Udało się utrzymać większość miejsc pracy, a wzrost stopy bezrobocia 

okazał się przejściowy. W tym czasie zmienił się również system obsługi klientów urzędu pracy. 

Spotkania bezpośrednie były ograniczane do minimum. Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi 

prowadzili zdalne rozmowy z osobami bezrobotnymi. Aktualnie sytuacja uległa normalizacji  

i realizowane są wizyty bezpośrednie. Mimo trudnych warunków wywołanych pandemią udało się  

w sposób płynny i efektywny realizować kluczowe zadania, a także wywiązać się z nowych 

obowiązków, które zostały nałożone na urzędy pracy. Początek 2022 r. przyniósł kolejne wyzwania, 

które były trudne do przewidzenia. Polski rynek pracy przechodzi dynamiczne przemiany związane  

z napływem dużej liczby obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia i zatrudnienia w związku  

z konfliktem zbrojnym. Jest to widoczne także w perspektywie lokalnej. Powiatowy Urząd Pracy  

w Prudniku prowadzi działania wspierające obywateli Ukrainy w znalezieniu zatrudnienia. Realizacja 

tej pomocy jest jednak utrudniona m.in. ze względu na barierę językową i bariery psychologiczne. Nie 

wszyscy są gotowi do aktywności zawodowej. Wielu obywateli Ukrainy potrzebuje czasu na podjęcie 

decyzji dotyczących miejsca dalszego pobytu. Odrębną kwestię stanowią możliwości wykorzystania  

w pełni potencjału zawodowego obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu prudnickiego. 

Organizacja tej pomocy wymaga współpracy różnych jednostek samorządowych. Łączna kwota 

środków przeznaczona na aktywizację osób bezrobotnych w 2022 r. wynosi 6 390 027,36 zł. Na dzień 

30 maja br. zaangażowanie środków wynosi 85 %. Kwotę 157 400 zł. przeznaczono na rzecz kształcenia 

pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ewidencji tut. PUP 

zarejestrowanych jest 1476 osób bezrobotnych. W br. zaktywizowano 362 osoby bezrobotne. 

Zarejestrowano ponad 5 tysięcy wizyt osób bezrobotnych w urzędzie. Obsłużono 97 internetowych 

rejestracji osób bezrobotnych przez portal praca.gov.pl. Wydano 1765 zaświadczeń do Ośrodków 
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Pomocy Społecznej przez Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną (SEPI). Wydano 364 

zaświadczenia osobom bezrobotnym. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację 

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

9)  Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Poinformowała, że w latach 2020 - 2021 liczba mieszkańców Powiatu Prudnickiego zmniejszyła się o 

1127 os6b. W badanym okresie obniżyła się liczba bezrobotnych do l 451 i stopa bezrobocia do 8,5%. 

Największą liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych w latach 2020 - 2021 stanowili mieszkańcy 

gminy Prudnik. W Powiecie Prudnickim wzrasta odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Ilość 

wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności w 2020 roku wyniosła 843, 

a w 2021 roku 929. Pozytywną tendencją jest, że w latach 2020-2021 wzrosła kwota srodk6w 

finansowych pozyskanych na działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzrost 

liczby osób korzystających z tych działań. Szczególnie tendencja wzrostowa utrzymuje się  

w udzielanych dofinansowaniach do udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Było to spowodowane 

pandemią COVID, z powodu której wiele osób niepełnosprawnych nie było w stanie podjąć działań  

w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Na stałym 

poziomie ok. 30 osób niepełnosprawnych utrzymuje się liczba korzystających z dofinansowania do 

kształcenia w stopniu wyższym w ramach programu .,Aktywny Samorząd". Dobrą tendencją jest 

wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych w tym starszych, które objęte są pomocą asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej i pomocy w ramach programu Opieka Wytchnieniowa. W latach 

2020-2021 mimo wykazanych w sprawozdaniu działań na rzecz rodziny podejmowanych przez 

instytucje pomocy społecznej wzrosła liczba dzieci z Powiatu Prudnickiego umieszczonych w pieczy 

zastępczej.  Z zasobów pomocy społecznej poszczególnych gmin wynika, że w latach 2020-2021  

w gminach Biała, Lubrza, Prudnik zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

Jedynie w gminie Głogówek liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wzrosła w 2021 roku. 

Na terenie powiatu funkcjonowała tylko jedna gminna rada seniorów w Prudniku. Na terenie powiatu 

aktywnych było 16 organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy społecznej. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdanie  

z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
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Ad. 7 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na uprzątnięcie i nieodpłatne 

przekazanie wiatrołomu gatunku brzoza, na rzecz świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka Prudnicka. 

Poinformowała, że podczas silnych podmuchów wiatru drzewo gatunku brzoza zostało powalone na 

drogę powiatową w miejscowości Górka Prudnicka. W związku z zaistniałą sytuacją Sołtys wsi wystąpił 

z prośbą o możliwość uprzątnięcia wiatrołomu i o przekazanie go nieodpłatnie na rzecz świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Górka Prudnicka. Drzewo rosło w pasie drogi powiatowej nr 1206 O relacji 

Biała – Sowin na działce nr 142/2, obręb Górka Prudnicka. Wydział proponuje wyrazić zgodę na 

uprzątnięcie terenu i nieodpłatne przekazanie wiatrołomu na rzecz świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Górka Prudnicka. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji wydziału i wyraził zgodę na uprzątnięcie i nieodpłatne 

przekazanie wiatrołomu gatunku brzoza, na rzecz świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka Prudnicka. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 

wystąpił z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa Panu Radosławowi Nosidlakowi – Zastępcy Dyrektora 

PUP w Prudniku, do reprezentowania Powiatu Prudnickiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 

w postępowaniu upadłościowym. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Radosławowi Nosidlakowi – Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, do reprezentowania Powiatu w postępowaniu upadłościowym. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Rady Nadzorczej PCM S.A. dot. 

zaistniałej sytuacji finansowej Spółki. Poinformowała, że Rada Nadzorcza w nawiązaniu do ostatnich 

wypowiedzi niektórych Radnych Rady Powiatu w Prudniku, mając na uwadze zaistniałą sytuację 

finansową Spółki, pragnie wyrazić swoją opinię. Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Kodeksu spółek 

handlowych sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Rada Nadzorcza zobowiązana jest m.in. do informowania Zarządu Powiatu za pośrednictwem Wydziału 

Oświaty i Zdrowia o odbywanych posiedzeniach oraz podejmowanych uchwałach. Rada Nadzorcza 

uważa, że wykonywała swoje obowiązki, organizując posiedzenia, w których udział brał Prezes 

Zarządu, Dyrektor ds. medycznych, a często również Starosta Prudnicki i Główna Księgowa Spółki. 

Posiedzenia organu były długotrwałe, a omawiane tematy zawsze dotyczyły istotnych spraw 

działalności podmiotu leczniczego, zwłaszcza pogarszającej się z miesiąca na miesiąc sytuacji 

finansowej. Za każdym razem Rada Nadzorcza zwracała i zalecała ówczesnemu Zarządowi Spółki 

podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia wydatków finansowych i podejmowania działań 
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naprawczych, niejednokrotnie wskazując konkretne możliwości. Oprócz formalnie zwoływanych 

posiedzeń, Rada Nadzorcza była w kontakcie e-mailowym z Prezesem Zarządu – Witoldem 

Rygorowiczem, żądając przekazywania bieżących informacji nt. działalności Spółki oraz dokumentów, 

które niejednokrotnie w ogóle nie były dostarczone, lub były z błędami w wyliczeniach, w innych 

przypadkach brakowało rzetelności w opisach, na co wielokrotnie zwracała uwagę Rada podczas 

posiedzeń z Zarządem Spółki. Pomimo przyjmowania od Rady uwag, sytuacje się powtarzały. 

Dodatkowo, oprócz sytuacji finansowej, kolejną poważną kwestią, która była w kręgu zainteresowania 

Rady Nadzorczej, był narastający konflikt osobowy pomiędzy Prezesem Zarządu, a ówczesnym 

Dyrektorem ds. medycznych, który w znaczącym stopniu miał wpływ na zatrudnienie po zbyt wysokich 

stawkach wynagrodzeń lekarzy, realizowanie procedur medycznych jak i powstawanie kosztów 

realizacji tych procedur, działania takie skutkowały pogarszającą się kondycją finansową Spółki. Wiele 

istotnych decyzji ówczesnego Zarządu Spółki zostało podjętych bez wiedzy Rady Nadzorczej, która ze 

swej istoty nie przebywa w siedzibie podmiotu leczniczego w trybie ciągłym. Do Rady nie dochodziły 

od pracowników Spółki niepokojące informacje. Rolą organu nadzorczego nie jest przejmowanie 

czynności zarządczych. Rada Nadzorcza na bazie otrzymywanych dokumentów wielokrotnie zalecała 

określone działania, jednakże nie ma uprawnień wydawania wiążących poleceń Zarządowi Spółki, co 

tylko umniejsza jej kompetencjom. Współpraca z Zarządem Powiatu w Prudniku, głównie z Panem 

Starostą w zakresie propozycji zmian w Zarządzie Spółki, w efekcie doprowadziła do powołania 

nowego Prezesa. Znalezienie właściwego kandydata, dającego gwarancje sprawnego zarządzania 

Spółką na takie stanowisko, jest niezwykle trudne i wymaga przeprowadzenia wielu rozmów. Trudno 

zatem oczekiwać, zarówno od Zarządu Powiatu, jak i od organu nadzorczego dokonania takiej zmiany 

w bardzo krótkim okresie.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Dyrektor Prudnickiego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, zwróciła się z prośbą o przekazanie wsparcia finansowego 

wydarzenia kulturalnego pn. ,,XV Jazz Prudnik Festival”, w formie pokrycia kosztów poligrafii i 

materiałów promocyjnych. Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych rekomenduje przekazanie 

wsparcia finansowego w kwocie 1 500 zł., pod warunkiem upublicznienia informacji o dofinansowaniu 

wydarzenia przez Samorząd Powiatu Prudnickiego oraz oznakowanie wszystkich wykonanych 

materiałów i gadżetów promocyjnych. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 1 500 zł. wydarzenia 

kulturalnego pn. ,,XV Jazz Prudnik Festival” pod warunkiem upublicznienia informacji  

o dofinansowaniu wydarzenia przez Samorząd Powiatu Prudnickiego oraz oznakowanie wszystkich 

wykonanych materiałów i gadżetów promocyjnych. 
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5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia przez Urząd Miejski w Prudniku do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Poinformowała, 

że Wydział Drogownictwa proponuje ująć w w/w planie możliwość zabezpieczenia w planie terenów 

pod budowę parkingu, miejsc parkingowych w okolicy ul. Kolejowej. Ponadto można wystąpić  

z wnioskiem o możliwość wykonania ciągów pieszo-jezdnych w okolicach ul. Kolejowej w kierunku 

ul. Chrobrego i ul. Nyskiej. W obecnej sytuacji w ciągu ul. Kolejowej istnieje problem mieszkańców  

z miejscami postojowymi, w związku z tym możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc 

postojowych poprawi sytuację. Umiejscowienie ścieżek pieszo-rowerowych poprawi komunikację  

z centrum miasta poprzez ul. Chrobrego i ul. Nyską. Wprowadzenie dodatkowych ścieżek pieszo-

rowerowych w tych granicach miasta umożliwi mieszkańcom postój w ciągu ul. Kolejowej przy 

istniejących obecnie ciągach pieszo-rowerowych, które w przyszłości mogłyby zostać chodnikami  

i umożliwiłyby dogodniejszy postój wzdłuż ulicy (z jednej strony). 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Burmistrza Prudnika z wnioskiem o zabezpieczenie w planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika terenów pod budowę parkingu, miejsc 

parkingowych w okolicy ulicy Kolejowej oraz o możliwość wykonania ciągów pieszo-jezdnych  

w okolicach ul. Kolejowej w kierunku ul. Chrobrego i ul. Nyskiej. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w ramach projektu pn. ,,Wysoka 

jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego” zakupiono przedmioty (m.in. rękawice 

lateksowe, papier ksero, mikrotom uczniowski, szkolny atlas geograficzny). Proponuje się nieodpłatnie 

przekazać w/w przedmioty na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przedmiotów na rzecz Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Prezes PCM S.A. wystąpił  

z pismem, informującym, iż ze względu na zapaść finansową Spółki, grożącą jej niewypłacalnością, 

pilnym obowiązkiem Zarządu staje się opracowanie Planu Naprawczego na okres do końca br. W tej 

sytuacji realizacja Planu Finansowo-Inwestycyjnego, który został przyjęty przez Zarząd Uchwałą  

nr 2/XIX z dnia 31.03.2022 r. staje się nierealna. Z uwagi na w/w sytuację finansową Spółki, wymaga 

on według nowego Zarządu gruntownej przebudowy i aktualizacji. Termin opracowania 

przedmiotowego Planu Naprawczego Zarząd ustalił do dnia 15 lipca br. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o zmianie terminu opracowania Planu Naprawczego 

na dzień 15 lipca br. 



str. 14 
 

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

Drogownictwa w sprawie akceptacji wykonania zadania pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg na 

terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.” na wytypowanych drogach z uwagi na ich stan. 

Poinformowała, że w/w zadanie o wartości 263 239,68 zł. brutto, jest dzielone procentowo pomiędzy 

cztery gminy: Prudnik 22,09 %, Lubrza 14,66 %, Głogówek 24,54 % i Biała 38,71 %. Podczas 

pozimowych objazdów dróg powiatowych przez pracowników Wydziału Drogownictwa wytypowano 

następujące drogi do remontów cząstkowych w ramach powyższego zadania: Gmina Biała: 1526 O 

relacji Korfantów – Biała; 1271 O relacji DP 1526 O – Wasiłowice – DP 1206 O; 1252 O relacji Biała 

– Grabina; 1268 O relacji Łącznik – Mokra – Radostynia – Ligota Bialska; 1281 O relacji Żabnik – 

Zawada; Gmina Lubrza: 1279 O relacji DK 40 – Olszynka – Słoków; 1250 O relacji Prudnik – DK 40; 

1253 O relacji Dytmarów PKP – Dytmarów; 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka; 1280 O relacji 

Lubrza – Jasiona; Gmina Prudnik: 1316 O relacji Prudnik – Śmicz (ul. Nyska); 1530 O relacji Korfantów 

– Rudziczka – DK 41; 1611 O relacji Wierzbiec – Rudziczka; 1612 O relacji Niemysłowice – 

Szybowice; 1257 O relacji Trzebina – Dębowiec; Gmina Głogówek: 1210 O relacji Głogówek – Żużela; 

1278 O relacji DP 1208 O – Kierpień; 1208 O relacji Biała – Mochów; 1255 O relacji Zawada – Buława 

– Pisarzowice; 1249 O relacji Stare Kotkowice – Trawniki. Wydział Drogownictwa po 

przeanalizowaniu stanu nawierzchni poszczególnych dróg powiatowych wytypował drogi wymagające 

najpilniejszej naprawy w specyfikacji jak powyżej w poszczególnych gminach. Pozostałe remonty dróg 

powiatowych zostaną wykonane przy użyciu remontera typu ,,PATCHER” oraz siłami własnymi przez 

brygadę drogową Wydziału Drogownictwa. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował drogi wytypowane przez Wydział Drogownictwa do remontów 

cząstkowych w ramach zadania pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2022 r.”. 

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

               Alicja Zawiślak 
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