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Protokół 226/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 10 sierpnia 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 – Dragomir Rudy. 

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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

6. Sprawy różne: 

1) Wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia 

kwoty na realizację zadania pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. 
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2) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

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

3) Wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o wyrażenie 

zgody na usunięcie 4 drzew znajdujących się na terenie placówki na ul. Prężyńskiej 3-5-7. 

4) Przedstawienie uchwały Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w sprawie przydziału 

akcji zwykłych imiennych serii M (…). 

5) Przedstawienie pisma Rady Nadzorczej PCM S.A. dot. trwającej w mediach publicznych  

i prywatnych kampanii informacyjnej dot. działalności PCM S.A. 

6) Przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej PCM S.A. w Prudniku w sprawie: 

a) wyrażenia opinii dot. zwiększenia wynagrodzenia dla firmy audytorskiej KPW Audytor Sp. z o.o.  

z siedzibą w Łodzi; 

b) wyrażenia opinii dot. Operacyjnego Planu Naprawczego dla PCM S.A. w Prudniku. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania 

do demontażu pojazdu marki Volkswagen Golf w stosunku do którego Sąd Rejonowy w Prudniku orzekł 

przepadek na rzecz Powiatu Prudnickiego. 

8)  Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosku złożonego przez Prudnickie Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawcze Oddział Sudetów 

Wschodnich o rozwiązanie umowy zawartej w dniu 08.04.2022 r., dot. przyznania dotacji dla zadania 

pn. ,,IV Rowerowa Jazda na Orientację”. 

9) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosku złożonego przez Prudnickie Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawcze Oddział Sudetów 

Wschodnich o dofinansowanie zadania pn. ,,Wędrówka do Świętego Mikołaja”. 

10) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc lipiec 

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. 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania klimatyzacji 

na sali konferencyjnej oraz w części pomieszczeń Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym  

w Prudniku. 

12) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do 

budżetu zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1611 O relacji Wierzbiec – Rudziczka na odcinku  

o dł. 105 m”. 
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13) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji zamierzeń 

dotyczących postępowania pn. ,,Zakup masy mineralno-bitumicznej ,,na gorąco” do naprawy ubytków 

w nawierzchniach drogowych”. 

14) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie o 10 % wartości 

zamówienia poprzez skorzystanie z możliwości wykorzystania zamówienia uzupełniającego na zadanie 

pn. ,,Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Starostwa Powiatowego w Prudniku”. 

15) Wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji w charakterze 

nauczyciela teoretycznego przedmiotu zawodowego ,,Kształtowanie umiejętności i kompetencji 

zawodowych” w Branżowej Szkole I Stopnia w Prudniku przy CKZiU w Prudniku. 

7. 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 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. 

2) 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. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Przewodniczącego Komisji 

Przetargowej o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia kwoty na realizację zadania  

pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”, z kwoty 15 900 000,00 zł., do kwoty oferty  

z najniższą ceną tj. 23 853 978,35 zł. 
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Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na realizację 

zadania pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” i unieważnił postępowanie dla  

w/w zadania. 

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

Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

zadania pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o wyrażenie zgody na usunięcie 4 drzew znajdujących się na 

terenie placówki na ul. Prężyńskiej 3-5-7. Poinformowała, że przyczyną usunięcia jest całkowite lub 

częściowe uschnięcie w/w drzew, co zagraża życiu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły.  

W zamian wyciętych drzew zostaną nasadzone na terenie Centrum nowe drzewa. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 4 drzew znajdujących się na terenie CKZiU w Prudniku 

przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 ze względu na ich częściowe uschnięcie. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Zarządu Prudnickiego Centrum 

Medycznego S.A. w sprawie przydziału akcji zwykłych imiennych serii M, wyemitowanych na 

podstawie Uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 r.  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii ,,M” i ich 

objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej przez Powiat Prudnicki. Poinformowała, że łączna wartość 

nominalna i emisyjna subskrybowanych i przydzielonych akcji serii M wyniosła 1 350 000 zł. 

Wszystkie akcje serii M w liczbie 27 000 o wartości nominalnej 50 zł., zostały opłacone w pełnej 

wysokości przez jedynego Akcjonariusza – przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do 

sądu rejestrowego, w związku z czym wysokość objętego w ten sposób kapitału zakładowego Spółki 

uległa podwyższeniu o kwotę 1 350 000 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z trwającą w mediach 

publicznych i prywatnych, kampanią informacyjną, dot. działalności PCM S.A. w Prudniku, jego 

organów jak i władz Powiatu Prudnickiego, która w swoim zamierzeniu ma pokazywać negatywny 

wizerunek szpitala i osób nim zarządzających, Rada Nadzorcza wnioskuje o wypracowanie wraz  
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z Zarządem Powiatu w Prudniku, wspólnego stanowiska w zakresie polityki informacyjnej dla mediów 

oraz pracowników Spółki. Proponuje się wytypowanie osoby lub osób do kontaktów, które będą 

racjonalnie wypowiadać się o realizowanych działaniach naprawczych jak i dalszego funkcjonowania 

szpitala. Działanie takie pozwoli zapanować nad chaosem informacyjnym. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. Na jednym z poprzednich zarządów została podjęta 

decyzja o wystosowaniu pisma do Redakcji Tygodnika Prudnickiego. 

6)  

a) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Nadzorczej PCM S.A.  

w Prudniku w sprawie wyrażenia opinii dot. zwiększenia wynagrodzenia dla firmy audytorskiej KPW 

Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Poinformowała, że Rada Nadzorcza wyraża opinię negatywną 

w/w zakresie.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

b) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Nadzorczej PCM S.A.  

w Prudniku w sprawie wyrażenia opinii dot. Operacyjnego Planu Naprawczego dla PCM S.A.  

w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 21 lipca 2022 r. RN otrzymała Operacyjny Plan Naprawczy dla 

PCM S.A. w Prudniku na okres od 30.06.2022 r. do 31.12.2022 r. celem wydania opinii. Na posiedzeniu 

w dniu 27 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza omówiła przedmiotowy dokument, wnosząc o wyjaśnienie 

m.in. zasad rozliczania kosztów Bloku Operacyjnego na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale 

Ginekologii Planowej. Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować posiedzenie w dniu 1 sierpnia  

2022 r. i wyraziła pozytywną opinię z zaleceniami. Zaleca: systematyczną kontrolę, analizę  

i wprowadzenie na bieżąco korekt wynikających z przyjętych do realizacji założeń, w szczególności na 

obniżaniu kosztów funkcjonowania Spółki, w tym występujące ryzyka znacznego wzrostu kosztów 

będących następstwem m.in. podwyżek wynagrodzeń, zmianą cen energii elektrycznej, zakupu leków  

i środków opatrunkowych, gazu, innych mediów, podatki; analizę Regulaminu Organizacyjnego oraz 

wprowadzenie niezbędnych korekt mających na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki w zakresie 

organizacji pracy, potrzeb kadrowych jak i komunikacji; zmniejszenie kosztów poprzez optymalizację 

czasu pracy, dokładniejsze i bardziej optymalne planowanie pracy w zakresie pełnionych dyżurów 

lekarskich, pielęgniarskich i ratowników medycznych oraz unikanie kosztów w postaci godzin 

nadliczbowych; analizę realizacji nadwykonań w roku 2021, na kwotę 1 063 798 zł., zapłacona przez 

NFZ, z czego 90 % to dochód byłego dyrektora ds. medycznych; poprawę komunikacji, wdrożenia 

działań informacyjnych dla pracowników, mediów oraz ogółu społeczeństwa, których zadaniem będzie 

poprawa wizerunku, w związku z medialną negatywną kampanią rzutującą na pozytywny wizerunek 

Spółki oraz jej organów; analizę możliwości podjęcia dodatkowych świadczeń komercyjnych 

medycznych i niemedycznych. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Starosta Prudnicki realizując zadania 

wynikające z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wystąpił 

z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Prudniku o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu Prudnickiego 

pojazdu marki Volkswagen Golf o nr rejestracyjnym DZA 9 K96, usuniętego z drogi  i nieodebranego 

w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pomimo prawidłowego powiadomienia właściciela. W dniu  

15 lipca 2022 r. otrzymano prawomocne postanowienie z Sądu Rejonowego w Prudniku o orzeczeniu 

przepadku na rzecz Powiatu Prudnickiego. W związku z powyższym w dniu 28 lipca 2022 r. powołano 

biegłego skarbowego w celu oszacowania pojazdu. Jak wynika z opinii wydanej dnia 1 sierpnia 2022 r., 

brak jest możliwości dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych bez dokonania naprawy 

koniecznej, której koszt może znacznie przekroczyć wartość rynkową pojazdu – naprawa ekonomicznie 

nieuzasadniona. Na dzień 15 lipca 2022 r. wartość rynkowa brutto przedmiotowego pojazdu wynosi  

0 zł. Wydział Komunikacji i Transportu proponuje przekazać pojazd do demontażu w przedsiębiorstwie 

,,MET-KOL” Skup – Sprzedaż Surowców Wtórnych Mariusz Niemirowski. Złomowanie zostanie 

zrealizowane nieodpłatnie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do demontażu pojazdu marki Volkswagen Golf  

w stosunku do którego Sąd Rejonowy w Prudniku orzekł przepadek na rzecz Powiatu Prudnickiego. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez Prudnickie Towarzystwo 

Turystyczno– Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich o rozwiązanie umowy zawartej w dniu 

08.04.2022 r., dot. przyznania dotacji dla zadania pn. ,,IV Rowerowa Jazda na Orientację”. 

Poinformowała, że przyznana przez Samorząd Powiatu Prudnickiego dotacja w kwocie 1 750 zł., została 

zwrócona w dniu 04.08.2022 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy zawartej w dniu 08.04.2022 r. z Prudnickim 

Towarzystwem Turystyczno– Krajoznawczym Oddział Sudetów Wschodnich, dot. przyznania dotacji 

dla zadania pn. ,,IV Rowerowa Jazda na Orientację”. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Prudnickie Towarzystwo 

Turystyczno- Krajoznawcze, Oddział Sudetów Wschodnich złożyło uproszczoną ofertę realizacji 

zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Oferta ,,Wędrówka do Świętego Mikołaja” zakłada turystyczną 

wędrówkę dzieci i młodzieży. Trasa spaceru przebiegać będzie obok pomnika przyrody ,,trzech dębów”, 

kamieniołom w Dębowcu, wzgórza Kobylica, do zatoki alpaków. Uczestnicy poznają walory 
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przyrodnicze Ziemi Prudnickiej. Na zakończenie zaplanowany został poczęstunek oraz paczki ze 

słodyczami. Termin  realizacji zadania od 05.11.2022 r. do 15.12.2022 r. Wnioskowana kwota dotacji 

to 1 750 zł. W związku z tym, iż realizacja zadania umożliwi poznanie walorów turystycznych  

i krajoznawczych Ziemi Prudnickiej oraz przyczyni się do popularyzacji aktywnych form spędzania 

wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa 

Powiatowego w Prudniku rekomenduje przekazanie dofinansowania w kwocie 1 750 zł., na potrzeby 

realizacji w/w zadania publicznego. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie zadania pn. ,,Wędrówka do Świętego Mikołaja” 

realizowanego przez Prudnickie Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawcze Oddział Sudetów 

Wschodnich, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego,  

w kwocie 1 750 zł. 

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc lipiec 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 05.08.2022 r. Do sprawozdania 

dołączono komplet dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc lipiec 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. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania klimatyzacji na sali konferencyjnej oraz w części 

pomieszczeń Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Poinformowała, że w związku 

z awarią klimatyzacji na sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku, 

przeprowadzono konsultacje z instalatorami i stwierdzono brak możliwości jej naprawy. Zlecono 

opracowanie oferty na wykonanie nowej klimatyzacji na Sali konferencyjnej, zwiększając zakres jej 

działania o część pomieszczeń Wydziału Geodezji (…). W dniu 31.07.2022 r. otrzymano ofertę na 

kwotę 37 441,20 zł. W celu prawidłowego funkcjonowania systemu klimatyzacji konieczne jest 

wykonanie nowej instalacji. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie klimatyzacji na sali konferencyjnej oraz w części 

pomieszczeń Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Prudniku i polecił zabezpieczyć środki 

w budżecie w celu realizacji w/w zadania. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania pn. ,,Remont drogi 

powiatowej nr 1611 O relacji Wierzbiec – Rudziczka na odcinku o dł. 105 m”. Poinformowała, że droga 

w miejscowości Rudziczka na odcinku przewidzianym do remontu tj. na odcinku (przy kościele) od 

włączenia do drogi DK 41 w kierunku wioski posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym. 

Nawierzchnia jest skoleinowana i posiada wiele ubytków w nawierzchni. W poprzednim czasie na tym 

odcinku wybudowano parking. Na odcinku wykonanego parkingu droga powiatowa nie posiada 

nawierzchni bitumicznej. Mieszkańcy Rudziczki wielokrotnie monitowali w sprawie naprawy tego 

odcinka drogi. Ze względu na miejsce, wykonania remontu nie tylko poprawi warunki bezpieczeństwa 

dla użytkowników ruchu, ale także wpłynie znacznie na poprawę estetyki tego miejsca. Na podstawie 

wykonanego kosztorysu i oceny zakresu robót potrzebnych do wykonania, środki finansowe wymagane 

do realizacji zadania, to kwota ok. 70 000 zł., brutto. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej  

nr 1611 O relacji Wierzbiec – Rudziczka na odcinku o dł. 105 m” i polecił zabezpieczyć środki w celu 

realizacji w/w zadania. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji zamierzeń dotyczących postępowania  

pn. ,,Zakup masy mineralno-bitumicznej ,,na gorąco” do naprawy ubytków w nawierzchniach 

drogowych”. Poinformowała, że Wydział w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonuje 

część remontów siłami własnymi przy użyciu zakupionych materiałów tj. masy na gorąco. Z uwagi na 

dużą ilość ubytków na drogach powiatowych w obecnym roku, nie udało się wykonać wszystkich 

zaplanowanych napraw nawierzchni. W obecnej sytuacji środki zabezpieczone w budżecie na 2022 r. 

na zakup masy zostały wyczerpane. Wydział Drogownictwa zabezpieczył dodatkowe środki potrzebne 

na wykonanie powyższych prac. Środki zostaną przesunięte z paragrafu 4300 – zimowe utrzymanie 

dróg. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków w kwocie 140 000 zł., na zakup masy 

mineralno-bitumicznej ,,na gorąco” do naprawy ubytków w nawierzchniach drogowych. 

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

wyrażenia zgody na zwiększenie o 10 % wartości zamówienia poprzez skorzystanie z możliwości 
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wykorzystania zamówienia uzupełniającego na zadanie pn. ,,Zakup i dostawa materiałów papierniczych 

i biurowych dla Starostwa Powiatowego w Prudniku”. Poinformowała, że Powiat Prudnicki zapewnił 

środki finansowe niezbędne do sfinansowania wartości przedmiotu zamówienia. Kwota, która została 

zabezpieczona w budżecie Powiatu na 2022 r. wynosi 39 000 zł. Na podstawie wniosku o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł., netto i przeprowadzonej 

procedury zamówienia publicznego, Powiat Prudnicki zawarł umowę na zakup i dostawę materiałów 

papierniczych i biurowych na wartość 36 095,27 zł., brutto (29 345,75 zł., netto). Ustalona  

i zatwierdzona w w/w wniosku wartość szacunkowa zamówienia podstawowego przedmiotu 

zamówienia wynosi 31 667,29 zł netto (38 950,77 zł., brutto).We wniosku zatwierdzono również 

możliwość wykorzystania zamówienia uzupełniającego na wartość 3 166,73 zł., netto tj. 10 % 

zamówienia podstawowego. Z uwagi na wykorzystanie 35 812,19 zł. brutto wartości umowy, pozostało 

do wykorzystania 283,08 zł., brutto. Z uwagi na powyższe oraz ze względu na potrzebę dodatkowego 

zakupu materiałów papierniczych i biurowych, proponuje się zwiększenie wartości wydatków o kwotę 

3 326,47 zł., brutto oraz zapewnić pokrycie dodatkowych wydatków w budżecie Powiatu Prudnickiego 

na 2022 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie o 10 % wartości zamówienia poprzez skorzystanie  

z możliwości wykorzystania zamówienia uzupełniającego na zadanie pn. ,,Zakup i dostawa materiałów 

papierniczych i biurowych dla Starostwa Powiatowego w Prudniku”. 

15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela 

nieposiadającego wymaganych kwalifikacji w charakterze nauczyciela teoretycznego przedmiotu 

zawodowego ,,Kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych” w Branżowej Szkole I Stopnia 

w Prudniku przy CKZiU w Prudniku, w wymiarze 7 godzin tygodniowo, na okres od dnia  

01.09.2022 r. do końca cyklu nauczania tj. do dnia 31.08.2025 r. Poinformowała, że proponowana 

osoba, jest długoletnim nauczycielem praktycznej nauki zawodu w CKZiU w Prudniku (stopień awansu: 

nauczyciel dyplomowany). Posiadane przez niego kwalifikacje oraz bardzo duże doświadczenie w pracy 

z młodocianymi pracownikami na zajęciach praktycznych, zdaniem dyrektora szkoły dają podstawę do 

tego, aby powierzyć mu obowiązki nauczyciela przedmiotu zawodowego (teoretycznego). Nauczyciel 

ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą, który owocuje w dodatkowe zajęcia z metaloplastyki w ramach 

unijnego projektu polsko-czeskiego INTERREG V-A pt. ,,Sieć inkubatorów przedsiębiorczości 

szkolnej” w którym pełni funkcję twórcy programu edukacyjnego oraz konsultanta ds. wsparcia biznesu 

(dodatkowe zajęcia dla uczniów). Wyrażenie zgody na prowadzenie przez niego przedmiotowych zajęć, 

spowoduje dopełnienie wymiaru godzin do pełnego etatu dla tego nauczyciela a równocześnie 

pozytywnie wpłynie na organizację pracy w szkole. 
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Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji 

w charakterze nauczyciela teoretycznego przedmiotu zawodowego ,,Kształtowanie umiejętności  

i kompetencji zawodowych” w Branżowej Szkole I Stopnia w Prudniku przy Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku w wymiarze 7 godzin tygodniowo, na okres od 01.09.2022 r. 

do końca cyklu nauczania tj. do 31.08.2025 r. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Szostak      Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 
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