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Protokół 224/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 20 lipca 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 

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. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie oświadczenia Prezesa PCM S.A. w Prudniku o rezygnacji z pełnienia funkcji członka 

Zarządu. 

2) Wystąpienie do Zarządu PCM S.A. w Prudniku o przygotowanie informacji nt. sytuacji w Spółce,  

w tym zaistniałych nieprawidłowości. 

3) Przedstawienie informacji o naborze do klas I w roku szkolnym 2022/2023. 



str. 2 
 

4) Przyjęcie wystąpienia w sprawie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Termomodernizacja 

budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku”. 

5) Przyjęcie wystąpienia w sprawie nieopracowania projektu uchwały w sprawie planu wykorzystania 

zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego. 

6) Zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za II kwartał 2022 r. 

7) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na 

kontynuowanie bez aneksowania umowy nr 1/2018 z dnia 11.06.2018 r., o prowadzenie rodzinnego 

domu dziecka przez rodzinę zastępczą. 

8) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na 

rozszerzenie struktury organizacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o 1 etat – 

specjalisty ds. socjalno- bytowych. 

9) Przedstawienie pisma pracowników administracji PCM S.A. w Prudniku o podwyższenie 

wynagrodzeń. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji 

rozliczenia dotacji otrzymanej przez Miasto Zielona Góra na prowadzenie i finansowanie kształcenia 

uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze za turnus 

zawodowy. 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji 

informacji o rozliczeniu zakupu zbiorów bibliotecznych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Prudniku. 

12) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy 

Zespołem Szkół w Głogówku a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym  

Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie realizującym projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa. 

13) Przedstawienie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku dot. analizy 

w zakresie możliwości złożenia wniosku do programu ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne”. 

14) Wystąpienie do Zarządu Województwa Opolskiego z prośbą o dofinansowanie zadań mających na 

celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego 

,,Orlik” przy ZSR w Prudniku. 
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Po Sesji Rady Powiatu: 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok; 

4) uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich; 

5) wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej; 

6) ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego na lata 2022-2024. 

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. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła oświadczenie Prezesa PCM S.A.  

w Prudniku o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem 16.08.2022 r. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił ogłosić postępowanie kwalifikacyjne na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki/Dyrektora Generalnego PCM S.A. w Prudniku. 

2) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poinformował, że w związku z przekazanymi 

informacjami dot. szeregu nieprawidłowości w PCM S.A. oraz konstruowanym zawiadomieniem  

o możliwości popełnienia przestępstwa do którego mogło dojść podczas sprawowania zarządu spółką 

przez byłego Prezesa i dyrektora ds. medycznych, celem ich analizy i podjęcia dalszych ewentualnych 

działań, oraz należy wystąpić do Zarządu Spółki o przekazanie: umów zawartych z byłym dyrektorem  

ds. medycznych wraz z dokumentami rozliczeniowymi za 2020 i 2021 r. (w tym nadwykonań); umów 

zawartych z innymi lekarzami, w których zastosowano wysokie stawki kontraktowe, nieadekwatne do 

sytuacji finansowej Spółki wraz z dokumentami rozliczeniowymi (2-3 przypadki); dokumentacji dot. 

inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorstwo Robót Remontowo – Budowlanych ,,RYMAR”,  

w szczególności dokumenty dot. dokonania podwójnej zapłaty tej samej należności; dokumentacji dot. 

zwrotu środków w wysokości 87 774,61 zł. do Urzędu Marszałkowskiego; informacji dot. ilości 
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zawartych umów z pominięciem procedury przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił wystąpić do Zarządu Spółki 

o przygotowanie informacji nt. sytuacji w Spółce, w tym zaistniałych nieprawidłowości. 

3) Pan Janusz Siano, Wicestarosta przedstawił informację o naborze do klas I w roku szkolnym 

2022/2023. Zakwalifikowanych zostało 533 uczniów w 18 oddziałach, w tym: 6 oddziałów LO,  

7 oddziałów Technikum, 5 oddziałów BSIS. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w trakcie kontroli RIO, kontrolujący 

zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyjaśnienia w sprawie zamówienia publicznego dla zadania pn. 

,,Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku”, dlaczego pomimo 

obowiązku wynikającego z art. 144 1ust 1 c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych nie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy.  

Zarząd Powiatu poinformował, że osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i realizację pod względem 

formalnym i merytorycznym w/w inwestycji był ówczesny Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych. W zakresie realizacji procedur wynikających ze stosowania ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, odpowiedzialnym był Inspektor Zamówień Publicznych. W momencie 

podpisania aneksu do umowy w dniu 21.06.2021 r. Inspektor przebywał na długotrwałym zwolnieniu 

lekarskim wywołanym COVID-19, a Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

złożył wypowiedzenie z pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia do 31.08.2021 r. 

Okoliczności braku inspektora zamówień publicznych a także zmiana pracownika merytorycznego 

realizującego inwestycję, z pewnością przyczyniły się do zawirowania organizacyjnego  

a w konsekwencji niedopilnowania obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o zmianie umowy. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w trakcie kontroli RIO, kontrolujący 

zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyjaśnienia w sprawie nieopracowania projektu uchwały w sprawie 

planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.  

Zarząd Powiatu poinformował, że w/w projekt uchwały nie był opracowywany, gdyż plany związane  

z wykorzystaniem zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego występowały 

w sporządzonych corocznie materiałach przygotowywanych do opracowania projektu budżetu, jak 

również w informacjach o stanie mienia komunalnego Powiatu Prudnickiego sporządzanych na dzień 

31 grudnia danego roku. Postępowanie takie oparte było na założeniu, że powiatowy zasób 

nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale budżetowej na 

dany rok. Po wnikliwej analizie regulacji prawnych dotyczących obowiązku wynikającego 
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 z art. 25 b w związku z art. 25 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, zobowiązano Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami do niezwłocznego sporządzenia projektu uchwały ustalającej plan wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego na lata 2022-2024. 

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

pismo w sprawie przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za II kwartał 2022 r. tj. okres od dnia  

1 marca do 30 czerwca 2022 r. Poinformowała, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy określającej warunki 

i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku, Konwent 

OO. Bonifratrów przedłożył dokumenty dotyczące rozliczenia działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej za w/w okres w rozbiciu na I i II kwartał br. Wykazane koszty dotyczą wydatków 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instytucji, które zostały ujęte w poszczególnych 

pozycjach preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 uczestników od  

1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w II kwartale 2022 r. 

Konwent OO. Bonifratrów otrzymał kwotę 334 666,62 zł. a wydatkował 265 206,27 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za II kwartał 2022 r. 

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

wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na 

kontynuowanie bez aneksowania umowy nr 1/2018 z dnia 11.06.2018 r., o prowadzenie rodzinnego 

domu dziecka przez rodzinę zastępczą. Poinformowała, że rodzina zastępcza do dnia 11 czerwca 2022 

r. sprawowała pieczę zastępczą nad 7 dzieci, a od 12 czerwca br. ma pod opieką 6 dzieci. Troje dzieci 

pochodzi z Powiatu Prudnickiego, jedno z Miasta Opole oraz dwoje z Powiatu Radziejowskiego. Od 

dnia 1 kwietnia br. Zarząd Powiatu Prudnickiego zatwierdził nowe kwoty wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, z których wynika, że podstawowe 

wynagrodzenie dla prowadzących rodzinę zastępczą zawodową i prowadzących rodzinny dom dziecka 

wynosi 2.500,00 zł., z tym, że za każde dziecko powyżej trzeciego wynagrodzenie wzrasta o 200 zł. 

Rodzina zastępcza jest w trakcie realizacji umowy z Powiatem Prudnickim o prowadzenie rodzinnego 

domu dziecka z dnia 11.06.2018 r. która obowiązuje do dnia 10.06.2023 r. i nie wyrazili zgody na 

aneksowanie tej umowy. W związku z obowiązującą do dnia 10.06.2023r. umową o prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka przez rodzinę zastępczą, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 

Prudniku proponuje pozostawienie umownej kwoty miesięcznego wynagrodzenia dla prowadzących 

rodzinny dom dziecka w wysokości 3.300,00 zł bez względu na ilość dzieci do końca obowiązywania 

umowy. Rodzina zastępcza rodzinny dom dziecka prowadzi od ponad 9 lat. Dobrze realizuje swoje 



str. 6 
 

obowiązki. Do adopcji przygotowali już ponad 60 dzieci. W chwili obecnej sprawują opiekę nad 6 dzieci 

i wykazują gotowość przyjęcia kolejnego dziecka w wieku zbliżonym do dzieci, nad którymi aktualnie 

sprawują pieczę. Koszty za prowadzenie rodzinnego domu dziecka w przypadku tej rodziny ponoszone 

są proporcjonalnie przez Powiat Prudnicki, Powiat Radziejowski i Miasto Opole. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuowanie na dotychczasowych zasadach umowy na 

prowadzenie rodzinnego domu dziecka. 

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

wniosek o wyrażenie zgody na rozszerzenie struktury organizacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku o 1 etat – specjalisty ds. socjalno- bytowych. Poinformowała, że w związku  

z realizacją programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego zostanie zatrudniony specjalista ds. socjalno-

biurowych, który będzie odpowiedzialny za diagnozowanie potrzeb niepełnosprawnych osób z Ukrainy, 

przybyłych na teren Powiatu Prudnickiego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.  

W przypadku wyrażenia zgody na rozszerzenie struktury organizacyjnej, zatrudniony w ramach 

programu specjalista ds. socjalno-bytowych będzie także organizował kontakt niepełnosprawnych 

obywateli Ukrainy z pracownikami administracji publicznej, terapeutami, psychologiem i służbą 

zdrowia. Wesprze i wskaże kursy nauki języka polskiego oraz pomoże w pokonywaniu trudności 

związanych z funkcjonowaniem na terenie Polski. Specjalista ds. socjalno-bytowych będzie 

koordynował współpracę osób niepełnosprawnych z tłumaczami, pomoże w uzyskaniu właściwych 

dokumentów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej m.in. związanych z orzeczeniem  

o stopniu niepełnosprawności oraz dofinansowań ze środków publicznych w celu poprawienia standardu 

życia. Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w siedzibie PCPR w Prudniku, będzie w kontakcie 

telefonicznym i osobistym z osobami niepełnosprawnymi z Ukrainy przebywającymi na terenie 

wszystkich gmin Powiatu Prudnickiego oraz przedstawicielami tych gmin i ośrodków pomocy 

społecznej funkcjonujących w gminach. Kontakty specjalisty ds. socjalno-bytowych będą odbywały się 

drogą telefoniczną, bądź bezpośrednio w ramach podróży służbowych do urzędów i miejsca 

zamieszkania osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt związany z zatrudnieniem specjalisty pokryty 

będzie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy  

z dnia 4 lipca 2022r. Zatrudnienie przewidziane jest do 31 grudnia 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie struktury organizacyjnej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku o 1 etat – specjalisty ds. socjalno- bytowych do 31 grudnia 2022 r. 
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9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że pracownicy administracji PCM S.A. 

w Prudniku zwrócili się do Zarządu PCM S.A. o podwyższenie wynagrodzeń, które od wielu lat 

pozostają na tym samym poziomie. Prośbę motywują tym, iż regulacje płac w szpitalu przeprowadzane 

są od kilku lat systematycznie w innych grupach zawodowych z wykluczeniem administracji, co 

skutkuje coraz większymi dysproporcjami w stosunku do ich grupy. Nadal brak jest wskaźników  

w tabeli dla nie medyków, którzy nie zaliczają się do pracowników działalności podstawowej z tabeli 

ustawowej. Przepis wskazuje w tym zakresie, że w porozumieniu albo zarządzeniu określa się również 

zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie 

leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało  

w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, 

uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy, uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą 

adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.  

W 2021 r. NFZ podniósł kwotę ryczałtu na świadczenia medyczne, co miało być przeznaczone na 

podniesienie wynagrodzeń pracownikom, którzy nie zostali ujęci w ustawie, ale pieniądze te zostały 

przeznaczone przez byłego Prezesa na utworzenie Laboratorium Diagnostycznego, co odbyło się 

kosztem pracowników i rozgoryczeniem wśród nich. Pracownicy zwracają się z prośbą o ustalenie  

i zapisanie na stałe w aktach normatywnych Spółki (Regulaminie Wynagradzania) w/w regulacji dla 

pracowników administracji. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty 

i Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji otrzymanej przez Miasto 

Zielona Góra na prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze za turnus zawodowy dla dwóch uczniów  

w terminie 16.05.2022 r. – 12.06.2022 r. w zawodach drukarz offsetowy I oraz kierowca – mechanik I. 

Kwota otrzymanej i rozliczonej dotacji wynosi 1 012 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji otrzymanej przez Miasto Zielona Góra na prowadzenie 

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty 

i Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji informacji o rozliczeniu zakupu zbiorów 

bibliotecznych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku. Poinformowała, że środki 

finansowe przekazane na w/w zadanie na rok 2022 wynosiły 20 000 zł. W 2022 r. z dotacji Powiatowej 

Biblioteka zakupiła 740 zbiorów tj. o 99 zbiorów mniej niż w roku 2021. Wynika to z wyższej ceny 

literatury beletrystycznej jak i popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zbiory zostały 
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włączone do zasobów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w poszczególnych działach 

i filiach, zgodnie z treścią i formą zakupionych pozycji. Zbiory zostały opracowane w systemie 

komputerowym SowaSQL Standard, opieczętowane ,,Sfinansowane ze środków budżetu Powiatu 

Prudnickiego” i udostępnione w katalogach on-line biblioteki. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował informację o rozliczeniu zakupu zbiorów bibliotecznych przez Miejską  

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół  

w Głogówku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zespołem Szkół w Głogówku  

a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym  Instytutem Badawczym z siedzibą  

w Warszawie realizującym projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa, do którego Technikum  

w Głogówku zostało zakwalifikowane w trybie konkursowym. Projekt „Edukacyjna Sieć 

Antysmogowa” służy zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców jak również nauczycieli  

z zakresie problematyki jakości powietrza. W ramach powyższego działania szkoła otrzyma bezpłatnie 

czujnik mierzący wielkości fizyczne, określający poziom zanieczyszczenia powietrza oraz 

zainstalowaną na zewnątrz budynku tablicę informacyjną LED, służącą do prezentacji wyników 

pomiarów oraz inne działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie szeroko pojętej 

edukacji ekologicznej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Zespołem Szkół w Głogówku a Naukową 

i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym  Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie 

realizującym projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa. 

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

pismo dot. analizy w zakresie możliwości złożenia wniosku do programu ,,Centra opiekuńczo-

mieszkalne”. Poinformowała, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków  

w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi  

z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usługi zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub 

pobytu dziennego. W Programie przyjęto założenie, że liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wynosić będzie co najmniej 40% uczestników Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, 
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a liczba miejsc w pobycie całodobowym wynosić będzie co najmniej 2. Znając potrzeby osób 

niepełnosprawnych mieszkańców Dyrektor PCPR uważa, że celowym jest utworzenie Centrum 

opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Powiatu Prudnickiego. Powiat Prudnicki wyraził już dwukrotnie 

zainteresowanie realizacją zadania w poprzednich latach (proponowana pierwsza lokalizacja  

ul. Podgórna, a druga ul. Piastowska w budynku Konwentu Ojców Bonifratrów). Na terenie 

województwa opolskiego aktualnie funkcjonuje jedno Centrum w gminie Walce i rozpoczęło swoją 

działalność od 1 lipca 2022 r. Utworzenie Centrum przyczyniłoby się do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych, społecznych i rehabilitacyjnych dorosłych osób niepełnosprawnych, których liczba  

z roku na rok wzrasta. Aktualna oferta ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych na terenie 

Powiatu Prudnickiego, a zwłaszcza w gminie Prudnik jest niewystarczająca. Zaleca się, aby Centrum 

zlokalizowane było w pobliżu komunikacji publicznej, świątyń, ośrodków zdrowia itd. Wskazane 

byłoby przeprowadzenie rozmów z burmistrzami na temat utworzenia Centrum i współdziałania  

w realizacji tego zadania. Złożenie wniosku jest możliwe tylko z posiadaną kompletną dokumentacją  

w tym dokumentacją techniczną. Dyrektor PCPR proponuje, aby przygotować się do naboru wniosków 

w roku następnym. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił przygotować wniosek wraz z dokumentacją 

techniczną Dyrektorowi PCPR w Prudniku na kolejną edycję Programu. 

14) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zaproponował, aby wystąpić do Zarządu 

Województwa Opolskiego z prośbą o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków 

infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego ,,Orlik” przy ZSR w Prudniku. 

Od wielu lat Powiat Prudnicki podejmuje działania związane z wieloetapową rozbudową i modernizacją 

lokalnej bazy sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w bieżącym roku udało się 

pozyskać środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 

zadanie związane z przebudową bieżni przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Złożono również 

projekt do Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. ”Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją 

modułowego budynku zaplecza sportowego”, który oczekuje na ocenę. Zmodernizowana baza sportowa 

służy lokalnej społeczności, trenujący na niej młodzi zawodnicy osiągają sukcesy ogólnopolskie,  

tj. Puchar Premiera Tuska i Mistrzostwo Polski LZS, jednak dla jej pełnego wykorzystania niezbędne 

jest wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja 

kompleksu „Orlik”, który ze względu na duże zainteresowanie młodzieży i klubów sportowych, 

pomimo corocznych konserwacji wymaga modernizacji.  

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i polecił wystąpić z prośbą do 

Zarządu Województwa Opolskiego o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków 

infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego ,,Orlik” przy ZSR  

w Prudniku. 
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W związku ze zbliżającą się Sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 6 

1) 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. 

2) 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. 

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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 rok. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały uchylającej uchwałę  

Nr 221/784/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Organizacyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

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

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała, że po 

podwyższeniu wynagrodzeń zasadniczych w lipcu br. zastępca dyrektora ds. medycznych otrzyma 

wynagrodzenie zasadnicze wyższe od wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. Zgodnie z art. 3 ust. 4 

ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od dnia 2 lipca 2022 r. 

wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności 
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podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe 

wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ustawie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 

wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego na lata 2022-2024. Poinformowała,  

że podstawę prawną sporządzenia planu stanowią przepisy art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b w związku z art. 25 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z powyższymi przepisami, Powiatowym 

zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu Prudnickiego zgodnie z zasadami prawidłowej 

gospodarki. Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. Powiatowy zasób nieruchomości 

tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie 

wieczyste, nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Gospodarowanie 

zasobem polega między innymi na ewidencjonowaniu nieruchomości, ich wycenie, zabezpieczeniu 

przed uszkodzeniem, zniszczeniem, naliczanie i windykacji należności za nieruchomości udostępnione 

z zasobu, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, 

użyczanie nieruchomości, a także ich obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Prudnickiego odbywa się zgodnie z zasadami 

prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty prawa miejscowego stanowione 

przez Zarząd oraz Radę Powiatu w Prudniku. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2022-

2024 jest dokumentem sporządzonym w Powiecie Prudnickim po raz pierwszy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Prudnickiego na lata 2022-2024. 

Ad. 7 

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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