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Protokół 223/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 13 lipca 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 

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) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie 

nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich; 
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2) zmieniającą 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; 

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

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku  

i wykonania prawa głosu; 

4) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

5) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

6. Skierowanie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o wprowadzenie do 

porządku obrad sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu projektów uchwał: 

1) uchylającej uchwałę Nr LVII/472/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r.  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) uchylającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego zawiadamiającego o wszczęciu z urzędu postępowania 

nadzorczego wobec uchwały Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania 

Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc czerwiec 

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

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

realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

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

publicznego dla zadania pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek 

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 
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Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

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

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

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

Śląskich. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od 22 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 

2022 r. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu 

Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie  

14 dni od ich zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

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

projekt uchwały zmieniającej 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. Poinformowała,  

że w uchwale Nr 217/762/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2022 r. zmianie ulega § 1. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą 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. 

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

projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu - Staroście 

Prudnickiemu 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. 
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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 "N" i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany 

dzień prawa poboru - 22 lipca 2022 r. 

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

zmian, o których mowa w w pkt 5. 

7) Wolne wnioski. 

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Radosławowi Roszkowskiemu - Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu 

Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego 

Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonania prawa głosu.  

4) 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. 

5) 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. 

Ad. 6 

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

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

porządku obrad sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu zwołanej na dzień 20 lipca 2022 r., następujących 

projektów uchwał: 
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1) uchylającej uchwałę Nr LVII/472/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r.  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. W uchwale Nr LVII/472/2022 Rady Powiatu 

w Prudniku, podjętej w dniu 30 czerwca 2022 r., nie  zapisała się zmiana w systemie Legislator. Nie 

zapisana zmiana dotyczyła zwiększenia po stronie wydatków w Dziale  801  Rozdziale  80120  Licea  

ogólnokształcące:wydatki bieżące o kwotę 10.000,65zł., w tym: wynagrodzenia i składki 10.000,65zł.

Kwota ogólna po stronie wydatków zawierała nie zapisaną kwotę, natomiast licząc poszczególne kwoty 

dochodów i wydatków z uchwały, uchwała nie bilansuje się. W związku z powyższym koniecznym jest 

uchylenie w/w uchwały i wprowadzenie brakującej nie zapisanej kwoty do projektu nowej uchwały  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały uchylającej uchwałę Nr LVII/472/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r.  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Po przeanalizowaniu planowanych do 

otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 468.099 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 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 

54.500 zł. w Rozdziale 80195 (dofinansowaniu ze środków PFRON); 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 1.607.418,95 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 85111  o kwotę 800.000 zł. 

(objęcie akcji PCM S.A. w Prudniku); 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 80120- kwota 

10.000,65 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 147.284,87 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80195 - kwota 11.940 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85202- kwota 37.000 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 85295- kwota 54.500 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85333 - kwota 
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6.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 100.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

85406 - kwota 3.027,02 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 90095 - kwota 31.129,18 zł.; na wydatki 

bieżące w Rozdziale 92195 - kwota 166.180 zł. (realizacja projektów UE). Po stronie planu wydatków 

majątkowych dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 75020 – o kwotę 350.000 zł. („Przebudowa i ada-

ptacja pomieszczeń kotłowni/SP"); w Rozdziale 90095 – o kwotę 98.000 zł. (dot. projektu ze środków 

UE); w Rozdziale 92695 – o kwotę 450.000 zł. ("Przebudowa bieżni przy kompleksie sportowym 

przynależnym do ZSR w Prudniku"). 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 247.284,87 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

3) uchylającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich. W dniu 12 lipca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło 

pismo Wojewody Opolskiego, zgodnie z którym zostało wszczęte postępowanie nadzorcze wobec ww. 

uchwały. Zdaniem służb Wojewody uchwała stanowi akt prawa miejscowego i powinna być 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W związku z powyższym 

proponuje się uchylenie podjętej uchwały i po przeprowadzonych konsultacjach społecznych podjąć na 

nowo jako akt prawa miejscowego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

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

Śląskich. 

Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o wprowadzenie 

do porządku obrad sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu zwołanej na dzień 20 lipca 2022 r. w/w projektów 

uchwał. 

Ad. 7 

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

pismo Wojewody Opolskiego zawiadamiającego o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego 
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wobec uchwały Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc czerwiec 

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

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

realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego w dniu 11 lipca 2022r. Do sprawozdania dołączono komplet dokumentów 

potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

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

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

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

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

wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” składających się  

z następujących zadań: zadanie 1 – „wybuduj” – przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji 

Mochów – Racławice Śląskie – etap II; zadanie 2 – „wybuduj” – przebudowa drogi powiatowej nr 1274 

O relacji Łącznik – Radostynia DP 1268; zadanie 3 – „zaprojektuj i wybuduj” – rozbudowa  

i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice; zadanie 4 – „zaprojektuj 

i wybuduj” – przebudowa drogi powiatowej nr 123 O relacji Chrzelice – Łącznik; zadanie 5 – 

„zaprojektuj i wybuduj” – przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O relacji Prudnik – Biała. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

zadania pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” 

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 

 

      


		2022-07-20T14:47:16+0200
	Radosław Roszkowski; Powiat Prudnicki


		2022-07-20T14:47:52+0200
	Janusz Siano; Powiat Prudnicki


		2022-07-20T14:48:26+0200
	Joachim Kosz; Powiat Prudnicki


		2022-07-20T14:49:01+0200
	Dragomir Rudy; Powiat Prudnicki


		2022-07-20T14:49:35+0200
	Alicja Zawiślak; Powiat Prudnicki




