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Protokół 227/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 19 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 hybrydowym 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 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski 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.; 
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3) zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas oznaczony 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; 

4) upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją wniosku o dofinansowanie  

z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku: 

1) projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich (druk 477);  

2) projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu „Cyfrowy 

Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (druk 478); 

3) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 479); 

4)  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  pomieszczeń o łącznej 

powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego  

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków  

nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW 

OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 480); 

5) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji 

programu „Sport dla Wszystkich” (druk 481); 

6) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

i w kształceniu na odległość (druk 482); 

7) projektu uchwały w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 483); 

8) projektu uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby 

(druk 484); 

9) projektu uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez 

zmianę siedziby (druk 485); 

10) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku (druk 486); 
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11) projektu uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby (druk 487); 

12) projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk 488); 

13) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 

489); 

14) informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych; 

15) raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 5 grup realizujących przedmioty w zakresie rozszerzonym. 

2) Przedstawienie pisma Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku o przydzielenie 1 godziny 

zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki dla ucznia kl. IV. 

3) Zajęcie stanowiska w sprawie oświadczenia Prezesa PCM S.A. w Prudniku w sprawie wycofania 

rezygnacji z pełnionej funkcji członka Zarządu. 

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

wykupienie przez osobę prywatną 1 szt. drzewa gatunku dąb, leżącego w pasie drogi powiatowej  

Nr 1281 O relacji Żabnik – Zawada, obręb Krobusz, gmina Biała. 

5) Przedstawienie informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie 

zmiany terminu kontroli w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

6) Przedstawienie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku  

o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 15 000 zł., na zakup zbiornika 

dwupłaszczowego o pojemności 2500 l na olej napędowy. 

7) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie pisma 

złożonego przez LKS Rolnik Biedrzychowice, w przedmiocie rozwiązania umowy dot. przyznania 

dotacji dla zadania pn. ,,Wakacje na sportowo”. 

8) Przedstawienie pisma Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich z prośbą o możliwość rozpatrzenia złożenia wniosku przez Powiat do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie dotacji na zadanie pn. ,,Zakup 

i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej dla ORiOP w Racławicach Śląskich”. 
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9) Zajęcie stanowiska w sprawie sfinansowania nagród dla zwycięzców zawodów sportowo-

pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych szczebla powiatowego. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie anulowania noty 

obciążeniowej z tytułu kary umownej, naliczonej Wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o. i źródła ciepła 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – budynek LO II”. 

11) Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Prudnickiej Sekcji Wędkarstwa Karpiowego ,,BIG CARP 

PRUDNIK” o dofinansowanie członków sekcji, którzy będą reprezentować Miasto Prudnik oraz Koło 

PZW Prudnik na Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Dębowa 2022. 

12) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku  

o sfinansowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramką wejściową na terenie zielonym, przylegającym 

do biblioteki zgodnie z projektem. 

13) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu nieposiadających wymaganych kwalifikacji w charakterze 

nauczycieli weterynarii. 

8. 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 Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta 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 poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 
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3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia 

kolejnej umowy użyczenia na czas oznaczony 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy użyczenia dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie części nieruchomości 

położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 stanowiącej działkę nr 1042/282, mapa 10, o powierzchni 

0,0390 ha. W szczególności przedmiotem użyczenia jest część dachu o powierzchni 1 m2 oraz część 

strychu pod ułożenie okablowania o długości 100 m, co daje zajmowaną powierzchnię 10 m2. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące użyczenia zostaną uregulowane w umowie. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia dla  

T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

dla Pana Macieja Staszewskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudnik, do składania 

oświadczeń woli w związku z realizacją wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku".  

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

w związku z realizacją wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Ad. 6 

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

nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest właściwy do nadania statutu jednostce budżetowej. 

W wyniku przeprowadzonego audytu w jednostce Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  

w Racławicach Śląskich stwierdzono potrzebę dokonania aktualizacji obowiązującego statutu. Na mocy 

uchwały Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2022 r. jednostce nadano nowy statut. Wojewoda 

Opolski uznał, iż akt ten posiada status aktu prawa miejscowego, w związku z powyższym winien on 

być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W odpowiedzi na wszczęcie 

postępowania nadzorczego Rada Powiatu w Prudniku podjęła uchwałę w sprawie uchylenia  

ww. uchwały. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych proponuje się podjęcie uchwały w kształcie 

uzgodnionym ze służbami Wojewody. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Poinformowała, że zgodnie z art. 12 pkt  4 ustawy 

o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy stanowienie o kierunku 

działalności Zarządu Powiatu. Projekt "Cyfrowy Polsat", jest  finansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19. Celem projektu jest wsparcie 

rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie 

można otrzymać na zadania związane z: cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz 

nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji  

e-usług, pracy i edukacji zdalnej; edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz 

oprogramowania i licencji; analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem 

cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. W ramach projektu planuje się 

zakup serwera, oprogramowania do kopii zapasowych, komputerów przenośnych z oprogramowaniem 

oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu to 164 295,00 zł. Dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 100 % wydatków kwalifikowalnych. Projekt 

będzie realizowany maksymalnie do 31 października 2023 r. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniający uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. Poinformowała, że 

podjęcie uchwały wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych na rehabilitację społeczną 

dla dzieci w zakresie: uczestnictwa w  turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 16.500,00 zł.; likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych o kwotę 12.186,00 zł. Wobec 

powyższego zaproponowano przesunięcie niewykorzystanych środków z: jednorazowego 

dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcia działalności w formie 

spółdzielni socjalnej w wysokości 10.000,00 zł.; dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych w wysokości 1.686,00 zł.; dofinansowania barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych przeznaczonych dla osób dorosłych w wysokości 17.000,00 zł. 

Powyższe zmiany pozwolą na rozdysponowanie środków PFRON zgodnie ze zmieniającymi się 
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potrzebami osób niepełnosprawnych oraz zmniejszą ryzyko niewykorzystania przydzielonych 

Powiatowi Prudnickiemu środków Funduszu. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 

mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na 

działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy 

w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Poinformowała, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b ustawy  

o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu wydzierżawia, wynajmuje, użycza oraz oddaje  

w użytkowanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu; zgoda Rady jest 

wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata 

strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W przedmiotowej 

sprawie umowa najmu będzie stanowiła drugą umowę z tym samym podmiotem. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu przedmiotowy projekt 

uchwały. 

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

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu „Sport dla 

Wszystkich”. Poinformowała, że projekt zakłada utworzenie sieci lokalnych liderów życia sportowego, 

tj. „Organizatorów Sportu w Środowisku Wiejskim" na terenie Powiatu Prudnickiego. Podstawowym 

celem projektu jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz  upowszechnianie 

i promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Projekt realizowany będzie w przestrzeni 

publicznej oraz na obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Koordynatorem działań jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu w porozumieniu z Krajowym 

Zrzeszeniem LZS. Projekt realizowany będzie do 18 grudnia 2022 r. W ramach aktywizacji 

społeczności wiejskich i małomiasteczkowych zorganizowane zostaną zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

w wymiarze od 60 do 80 godzin miesięcznie, w tym zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 
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Organizatorem Sportu w Środowisku Wiejskim może zostać osoba posiadające odpowiednie 

kwalifikacje (uprawnienia trenera, instruktora, organizatora sportu i turystyki), dyplom ukończenia 

studiów o kierunku sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, pedagogicznym oraz adekwatnym do 

rodzaju i charakteru  realizowanych zadań. Całkowita kwota dofinansowania wynagrodzenia przez 

Samorząd Powiatu Prudnickiego wynosi 3.500,00 zł., ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

wynosi 11.200,00 zł. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu „Sport dla 

Wszystkich”. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 

Poinformowała, że od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji 

zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych, wprowadzony 

przepisami ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ 

prowadzący ustala pensum: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kształcenia na odległość; pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin; nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. W wyniku wyżej wymienionych zmian 

obowiązkiem każdej szkoły jest zatrudnienie specjalistów, w tym pedagoga specjalnego w co najmniej 

minimalnym wymiarze wskazanym w wyżej cytowanych przepisach. Zmieniana uchwała określa 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki i w tym zakresie uzupełnia wykaz stanowisk 

specjalistów o nowe stanowisko - pedagoga specjalnego, a tym samym ustanawia dla niego tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 
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7) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 

II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby. Poinformował, że 

w dniu 25 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia 

z dniem 31 sierpnia 2022 r. II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik na ul. Kościuszki 55, 48-200 Prudnik. Na 

podstawie art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe należy dokonać  

z dniem 31 sierpnia 2022 r. przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

8) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 

Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby. Poinformował, że w dniu 25 lipca 2022 r. Opolski 

Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik 

na ul. Kościuszki 55, 48-200 Prudnik. Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. Prawo oświatowe należy dokonać  z dniem 31 sierpnia 2022 r. przekształcenia Technikum Nr 1 

w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

9) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby. Poinformował, że w dniu  

25 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia z dniem  

31 sierpnia 2022 r. Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby  

z dotychczasowej: ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik na ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik. Na 

podstawie art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe należy dokonać   

z dniem 31 sierpnia 2022 r. przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez 

zmianę siedziby. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby.  
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10) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę  

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Poinformował, 

że w dniu 25 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował uchwały intencyjne 

podjęte na sesji w dniu 28 stycznia 2022 r.: Uchwałę nr LII/415/2022 Rady Powiatu w Prudniku 

w sprawie zamiaru przekształcenia  II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez 

zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5 na ul. Kościuszki 55; Uchwałę nr LII/416/2022 Rady 

Powiatu w Prudniku w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 1w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5 na ul. Kościuszki 55; Uchwałę nr LII/417/2022 Rady 

Powiatu w Prudniku w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Podgórna 5 na ul. Prężyńską 3-5-7. W związku  

ze zmianami siedzib szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

należy podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Prudniku, dokonać zmiany siedziby Centrum oraz dokonać zmian w akcie 

założycielskim Centrum. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Prudniku. 

11) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Poinformował, że w dniu 19 lipca 2022 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar 

przekształcenia z dniem 31 października 2022 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik na ul. Parkowa 10,  

48-200 Prudnik. Na podstawie art. 89 ust. 1, 3, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

należy dokonać z dniem 31 października 2022 r. przekształcenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

12) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 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 1.340.737 zł. 

Zwiększono plan dochodów majątkowych: o kwotę 116.500 zł. w Rozdziale 63095 (dot. projektów ze 

środków UE); o kwotę 99.000 zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu ze środków UE); o kwotę  
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335.000 zł. w Rozdziale 80195 (dot. projektów ze środków UE). Zwiększono plan dochodów bieżących: 

o kwotę 50.000 zł. w Rozdziale 60014 (wpływy z różnych wpłat); o kwotę 35.500 zł. w Rozdziale 

63095 (dot. projektów ze środków UE); o kwotę 108.697 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z tyt. różnych 

dochodów); o kwotę 62.295 zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu ze środków UE); o kwotę 190.200 zł. 

w Rozdziale 75411 (dot. dotacji z Fundusz Wsparcia dla KPSP oraz wpływów z pozostałych odsetek); 

o kwotę 91.097 zł. w Rozdziale 75801 (zwiększenie subwencji oświatowej); o kwotę 17.563 zł. 

w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy); 

o kwotę 189.303 zł. w Rozdziale 80195 (wpływy z usług oraz dot. projektu ze środków UE); o kwotę 

45.582 zł. w Rozdziale 85295 (środki z Funduszu Covid-19 na DPS-y). Zwiększa się budżet po stronie 

wydatków o kwotę ogółem 1.388.893,24 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zwiększenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 48.156,24 zł. (wykonanie klimatyzacji); w Rozdziale 75095  

o kwotę 99.000 zł. (dot. projektu ze środków UE); w Rozdziale 85195 o kwotę 300.000 zł. 

(dostosowanie pomieszczeń w PCM S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego); w Rozdziale 85295 - 

kwota 380.000 zł. (dot. projektu ze środków UE). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych 

z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - kwota 50.000 zł.; 

na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 87.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75095 - 

kwota 65.295 zł. (dot. projektu ze środków UE); na wydatki bieżące w Rozdziale 75411 - kwota  

205.200 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80102 - kwota 35.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

80115 - kwota 7.218,03 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 35.000 zł.; na wydatki 

bieżące w Rozdziale 80120- kwota 7.766,57 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85295- kwota  

45.582 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 21.097 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

85406 - kwota 2.578,40 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia: 

w Rozdziale 80195 – o kwotę 11.015 zł. („Przebudowa miejsc parkingowych na terenie ZSR"). 

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ogółem 37.141,24 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 37.141,24 zł. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

13) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 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. Skorygowano wykonanie wydatków za 2021 związanych z Covid-19. 

Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 37.141,24 zł., w tym: przychody jednostek 
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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 37.141,24 zł. W 2022 r . 

rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych 

w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

14) Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił informację dotycząca realizacji zadań Zarządu Powiatu 

jako zarządcy dróg powiatowych. Poinformował, że na terenie Powiatu Prudnickiego zlokalizowanych 

jest 71 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągach 15 dróg kategorii powiatowej. Większość przejść 

wymaga przebudowy pod kątem dostosowania ich do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. W ciągach 

dróg powiatowych zlokalizowanych jest 210 przystanków komunikacyjnych z których mogą korzystać 

przewoźnicy posiadający zezwolenie do przewozu osób. Zatrzymanie przewoźnika na przystanku 

autobusowym w celu wsiadania lub wysiadania pasażera jest odpłatne i wynosi 0,05 zł. za jedno 

zatrzymanie. Roczny przychód wynosi ok. 9 000,00 zł. Od 1 stycznia do 05 sierpnia 2022 r. wydano 

137 decyzji administracyjnych zezwalających na: zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

(53); lokalizacja urządzeń (25); umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi (22); awarie (9); reklamy 

(0); pozostałe zajęcia pasa (21); lokalizację (6) lub przebudowę zjazdów (1). Wydano 18 postanowień 

opiniujących decyzję lokalizacyjne inwestycji na terenie, których gmina nie posiada planu 

zagospodarowania przestrzennego. Na dzień 1 stycznia 2022 r. długość dróg zarządzanych przez Zarząd 

Powiatu wynosi 268,411 km, w tym 225,689 km o nawierzchni twardej. 40,77 % dróg Powiatu 

Prudnickiego biegnie przez Gminę Biała, w tym 38,71 % o nawierzchni bitumicznej; 13,65 % biegnie 

przez Gminę Lubrza, w tym 14,66 % o nawierzchni bitumicznej; 19,70 % biegnie przez Gminę Prudnik, 

w tym 22,09 % o nawierzchni bitumicznej; 25,89 % biegnie przez Gminę Głogówek, w tym 24,54 %  

o nawierzchni bitumicznej. Po rocznym przeglądzie stanu technicznego dróg powiatowych na 55 dróg: 

7 otrzymało ocenę dobrą, 13 zadawalającą i 35 niezadawalającą. Po przeprowadzeniu przeglądów 

odcinków dróg oraz analizie danych stwierdzono, iż na większości dróg występują typowe, 

powtarzające się usterki tj. niezgodna z warunkami technicznymi szerokość jezdni; ograniczanie skrajni 

drogowej przez rosnącą roślinność w pasie drogowym; na większości odcinków dróg występują braki 

oraz słaba czytelność oznakowania pionowego; ubytki w nawierzchniach dróg zaobserwowano prawie 

na każdym odcinku drogi; ubytki w poboczach; korozja, nieprawidłowy montaż, zużycie materiału 

barier stalowych, żelbetonowych oraz w niewielkim zakresie barier energochłonnych. Zaleca się: 

przeprowadzenie oczyszczenia istniejących przepustów usytuowanych w rowach odwadniających, 

większość przepustów posiada zabrudzenia; przeprowadzenie remontów chodników w stanie 



str. 13 
 

niezadowalającym, ponadto zarządca dróg powinien rozważyć możliwość budowy nowych odcinków 

chodników. Większość miejscowości nie posiada istniejącej infrastruktury przewidzianej do ruchu 

pieszych. Drogi w stanie istniejącym praktycznie nie posiadają przygotowanych oraz ujednoliconych 

zjazdów do posesji prywatnych, co nie dotyczy odcinków w stanie dobrym, po remoncie oraz 

przebudowie. Do czasu budowy nowych ujednoliconych zjazdów na odcinkach dróg zaleca się 

uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie nierówności w istniejących zjazdach. W związku z rozwojem 

transportu kołowego istniejąca infrastruktura drogowa nie jest w stanie spełnić stawianych jej wymagań. 

Niezbędne jest ciągłe inwestowanie w drogi w celu doprowadzenia ich do właściwych parametrów 

technicznych. Zarządca dróg powinien na bieżąco wykonywać prace remontowe w miarę możliwości 

finansowych oraz zapotrzebowania doprowadzać do przebudowy starych istniejących dróg tak, aby 

dostosować parametry techniczne do przepisów obecnie obowiązujących w Polsce. W ciągu dróg 

powiatowych znajduje się 45 obiektów mostowych. W 2022 r. zlecono przeglądy obiektów mostowych: 

38 przeglądów podstawowych i 7 przeglądów szczegółowych. Pilnej interwencji wymaga most  

w miejscowości Trzebina. Na dany obiekt mostowy w chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja 

projektowa, która pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na wykonanie nowego obiektu. Inwestycje 

realizowane w pasie drogowym dróg powiatowych realizowane w 2022 r.: ,,Przebudowa i rozbudowa 

drogi powiatowe nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek  

976 m – Etap I”; ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – Śmicz 

na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m.”; ,,Rozbudowa i przebudowa 

obiektu mostowego o JNI 01011347 w ciągu drogi powiatowej DP 1615 O relacji Trzebina – 

Krzyżkowice – Granica Państwa w miejscowości Trzebina”; ,,Modernizacja kluczowych dróg 

powiatowych” w ramach rządowego programu Polski Ład.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował ją pod obrady Rady Powiatu. 

15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. Poinformowała, że konsultacje odbyły się w dniach od  

22 lipca 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2022 r. Projekt uchwały został opublikowany w dniu 13 lipca  

2022 r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Prudniku wraz z informacją nt. możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej do dnia 5 sierpnia 

2022 r. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 5 grup 
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realizujących przedmioty w zakresie rozszerzonym, ujętych w ramowych planach nauczania liceum 

ogólnokształcącego w roku szkolnym 2022/2023, w których liczba uczniów jest mniejsza niż 20 osób. 

Dyrektor informuje, iż chcieliby utworzyć zajęcia w 11 grupach realizujących rozszerzenia zgodnie  

ze swoimi preferencjami, z czego w 5 grupach liczebność uczniów jest mniejsza. Uczniowie wybrali do 

realizacji po 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym nieprzekraczającym ilości zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie grup o rozszerzonym zakresie w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku i zobowiązał Dyrektora oraz Wydział Oświaty i Zdrowia do 

przedstawienia informacji o korzystaniu z grup po upływie 6 miesięcy. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Prudniku o przydzielenie 1 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia  

z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia kl. IV. Uczeń posiada opinię Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie 1 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki 

dla ucznia posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku na rok szkolny 2022/2023 r. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Pan Ryszard Brzozowski w dniu 

12.08.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku złożył oświadczenie w sprawie wycofania 

rezygnacji z pełnionej funkcji członka Zarządu. Zasadniczymi powodami wycofania rezygnacji są m.in.: 

pismo z dnia 21 lipca 2022 r. Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku, które sygnowali także Radni 

Rady Powiatu w Prudniku oraz przeprowadzone rozmowy m.in. z Zarządem Powiatu w Prudniku, Radą 

Nadzorczą PCM S.A., przedstawicielami Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającego 

w PCM S.A., przedstawicielami Rady Pracowników, pracownikami innych grup zawodowych 

zatrudnionych w PCM S.A. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione oświadczenie. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycofanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu – Prezesa 

PCM S.A. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zakup drewna przez osobę prywatną 

1 szt. drzewa gatunku dąb, leżącego w pasie drogi powiatowej Nr 1281 O relacji Żabnik – Zawada, 
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obręb Krobusz, gmina Biała. Drzewo złamało się podczas silnych wiatrów, ze względu na rozległe 

spróchnienie w pniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż drzewa osobie prywatnej za 40 % jego wartości, leżącego  

w pasie drogi powiatowej Nr 1281 O relacji Żabnik – Zawada, obręb Krobusz, pod warunkiem 

wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie zmiany terminu kontroli w Ośrodku Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, w związku z otrzymaną informacją o przypadkach 

choroby COVID-19 wśród mieszkańców Ośrodka. Planowana kontrola odbędzie się po zakończeniu 

kwarantanny. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 

15 000 zł., na zakup zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 2500 l na olej napędowy, w związku  

z niepewną sytuacją związaną z wojną na Ukrainie. Zakup ten zapewni jednostce zabezpieczenie 

logistyczne w formie płynności gospodarki paliwowej i transportowej, która jest niezbędna do 

prowadzenia akcji ratowniczych, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska na 

terenie Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków finansowych dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku w kwocie 15 000 zł., na zakup zbiornika 

dwupłaszczowego o pojemności 2 500 l, na olej napędowy, pod warunkiem zawarcia w przyszłości 

porozumienia, na mocy którego ze zbiornika, awaryjnie, będą mogły korzystać ambulanse PCM. 

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

Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie pisma złożonego przez LKS Rolnik Biedrzychowice, 

w przedmiocie rozwiązania umowy dot. przyznania dotacji dla zadania pn. ,,Wakacje na sportowo”. 

Przyznana przez Samorząd Powiatu Prudnickiego dotacja w kwocie 3 000 zł., została zwrócona w dniu 

17.08.2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z LKS Rolnik Biedrzychowice, dot. przyznania 

dotacji dla zadania pn. ,,Wakacje na sportowo”. 
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8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji  

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich z prośbą o możliwość rozpatrzenia złożenia wniosku 

przez Powiat do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

w sprawie dotacji na zadanie pn. ,,Zakup i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej dla ORiOP 

w Racławicach Śląskich”. Poinformowała, że inwestycja wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem 

dla placówki, wobec galopującego wzrostu cen oleju opałowego, który obecnie jest wykorzystywany 

do ogrzania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w Ośrodku. Placówka rocznie zużywa 

około 25 000 l do 29 000 l oleju. Koszty wzrosły z 70 000 zł., do 230 000 zł. Z ofert jakie otrzymała 

Pani Dyrektor, średnia cena całej inwestycji wynosi na dzień dzisiejszy 779 521 zł. WFOŚiGW 

przyznaje dotacje w wysokości 50 % zadania, czyli 389 760 zł. Dyrektor zwraca się z prośbą  

o pozytywne rozpatrzenie prośby i pomoc w zabezpieczeniu w przyszłorocznym budżecie Powiatu  

50 % wkładu własnego. Biorąc pod uwagę ceny oleju, inwestycja zwróci się po około dwóch latach  

i przyczyni się do ogromnego obniżenia kosztów działalności placówki. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił uzupełnić wniosek o informację o szacunkowe, ale możliwie dokładnie 

wyliczone przyszłe oszczędności Ośrodka. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Zarządu Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP w Prudniku z prośbą o sfinansowanie nagród dla zwycięzców zawodów sportowo-

pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych szczebla powiatowego. Szacunkowy koszt 

wszystkich nagród to ok. 5 000 zł.: 3 600 zł. – zakup brakujących elementów toru do rozgrywania tego 

typu zawodów; 1 400 zł. – medale, puchary i dyplomy dla zwycięzców. Zawody MDP rozgrywane 

według regulaminu CTIF odbędą się w Powiecie Prudnickim po raz pierwszy. Mogą w ten sposób 

stworzyć dzieciom i młodzieży szansę rozwijania swoich zainteresowań, jeżeli chodzi o straż pożarną  

i umożliwienie im wzięcia udziału w zawodach wyższego szczebla. Zawody tego typu dają możliwość 

uczestnictwa w zawodach szczebla wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie nagród dla zwycięzców Zawodów sportowo-

pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych szczebla powiatowego w kwocie 5 000 zł. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie anulowania noty obciążeniowej z tytułu kary umownej w wysokości 

17 000 zł. Poinformowała, że w dniu 22.10.2021 r. w związku ze zwłoką w wykonaniu przedmiotu 

umowy Powiat Prudnicki wystawił i doręczył notę obciążeniową dla Wykonawcy zadania  

pn.: ,,Termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o. i źródła ciepła Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku – budynek LO II”. W odpowiedzi w dniu 29.07.2022 r. wpłynęło pismo 
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Kancelarii Adwokackiej wskazujące, że kara umowna została naliczona niezgodnie z przepisem art. 647 

i Wykonawca nie jest zobowiązany do jej zapłaty. Wydział Inwestycji po konsultacjach z Radcą 

Prawnym zgadza się ze stanowiskiem Kancelarii Adwokackiej i proponuje anulować notę obciążeniową 

z tytułu kary umownej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na anulowanie noty obciążeniowej z tytułu kary umownej w kwocie 

17 000 zł.  

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Prudnickiej Sekcji Wędkarstwa 

Karpiowego ,,BIG CARP PRUDNIK” o dofinansowanie członków sekcji w kwocie 2 000 zł., którzy 

będą reprezentować Miasto Prudnik oraz Koło PZW Prudnik na Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie 

Karpiowym – Dębowa 2022. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie Prudnickiej Sekcji Wędkarstwa Karpiowego 

,,BIG CARP PRUDNIK” i polecił wystąpić z pismem informującym, iż organizacje pozarządowe mogą 

starać się o przyznanie dotacji w ramach ogłaszanych przez Powiat Prudnicki konkursów ofert dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji priorytetowych zadań 

publicznych Powiatu Prudnickiego. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku o sfinansowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramką 

wejściową na terenie zielonym, przylegającym do biblioteki. Poinformowała, że ogrodzony teren ma 

służyć realizacji projektu edukacyjnego ,,Opolskie dla młodzieży”. Koszt całkowity ogrodzenia  

wg projektu wynosi 3 018,00 zł. Szkoła nie posiada środków finansowych do realizacji przedsięwzięcia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramką wejściową na 

terenie zielonym, przylegającym do biblioteki zgodnie z projektem do kwoty 3 018,00 zł. 

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

Rolniczych w Prudniku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

nieposiadających wymaganych kwalifikacji w charakterze nauczycieli weterynarii  oraz nauczyciela 

architektury krajobrazu na okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie nauczycieli praktycznej nauki zawodu nieposiadających 

wymaganych kwalifikacji w charakterze nauczycieli weterynarii oraz nauczyciela architektury 

krajobrazu na okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.  

Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Szostak      Radosław Roszkowski   

  

Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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