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Protokół 230/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 07 września 2022 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu 

odbyło się w zdalnym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) 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) ogłoszenia kolejnego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu 

Prudnickiego w 2022 roku; 
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2) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

5) upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku do realizacji Projektu w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica"; 

6) upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku do realizacji Projektu w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica"; 

7) upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku do realizacji 

Projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna 

tablica". 

6. Sprawy różne: 

1) Wniosek Prezesa PCM S.A. o dokapitalizowanie Spółki. 

2) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o ufundowanie nagród dla laureatów 

koron dożynkowych. 

3) Udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków. 

4) Przyjęcie sprawozdania Zespołu Kontrolnego z kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie Powiatu Prudnickiego. 

5) Wyrażenie zgody na wprowadzenie do budżetu zadania pn. ,,Zakup samochodu osobowego na 

potrzeby Starostwa Powiatowego w Prudniku”. 

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”. 
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Ad. 5 

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

kolejnego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego  

w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia, 

w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się 

kwotę 25.500,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego otwartego konkursu 

ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 roku. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Konsultacje zostaną przeprowadzone 

w formie pisemnej. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od 15 września 2022 r. 

do 29 września 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

3) Pani Elżbieta Leszczyńska, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego 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. 

4) Pani Elżbieta Leszczyńska, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego 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. 

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

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku do realizacji Projektu w ramach Rządowego programu 
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rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica".  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku do realizacji Projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica".  

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

Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku do realizacji Projektu w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica". 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół  

w Głogówku do realizacji Projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 

2020 - 2024 - "Aktywna tablica". 

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

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku do realizacji Projektu  

w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna 

tablica". 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku do realizacji Projektu w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica". 

Ad. 6 

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

o dokapitalizowanie Spółki w kwocie co najmniej w przedziale 600 000,00 zł. – 700 000,00 zł. 

Poinformowała, że przedmiotowy wniosek wynika z trudnej sytuacji finansowej Spółki, która nie 

pozwala na uregulowanie, nawet częściowe zaległych zobowiązań Spółki wobec usługodawców  

i dostawców towarów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu na 2022 r., w celu 

podwyższenia kapitału zakładowego PCM S.A. w Prudniku w drodze emisji akcji serii ,,O” w kwocie 

547 500 zł. (7300 akcji po 75 zł., kapitał podstawowy 50 zł. i 25 zł. zapasowy). 

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

Pozabudżetowych o ufundowanie nagród dla laureatów koron dożynkowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu koron dożynkowych 

w kwocie po 500 zł., dla każdego z laureatów z sołectw Gminy Prudnik, Gminy Biała i Gminy 

Głogówek. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w związku z wyborem Dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, Pani Doroty Podróżnej, należy udzielić 

upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego 

rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kwoty ogółem 

planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki oraz zmian powodujących zwiększenie lub 

zmniejszenie planu wydatków majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie obowiązuje 

w roku budżetowym 2022. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Pani Dorocie Podróżnej, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku, do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie Zespołu Kontrolnego  

z kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – 

wychowawcze na terenie Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono dziewięć kontroli rodzin zastępczych oraz jednej kontroli w Rodzinnym Domu 

Dziecka. Nie stwierdzono nieprawidłowości w sześciu rodzinach zastępczych. W toku monitoringu 

rodzin zastępczych stwierdzono nieprawidłowości w trzech rodzinach oraz Rodzinnym Domu Dziecka. 

W wyniku kontroli wydano zalecenia: w pierwszej rodzinie zastępczej niezawodowej dokupienie 

lampki biurkowej, wykonanie łazienki oraz toalety oraz ogólną poprawę warunków mieszkalnych, 

angażowania małoletniej w obowiązki domowe i położenie większego nacisku na ich realizację, 

uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne, korepetycje zwłaszcza z matematyki; w drugiej rodzinie  

zastępczej niezawodowej zabezpieczenie dostępu małoletnich dzieci do środków chemicznych 

znajdujących się w łazience; w rodzinnym domu dziecka polecono zwiększenie przestrzeni dla dzieci  

i poprawę warunków lokalowych przez ulokowanie po dwoje dzieci w pokoju – termin wykonania 
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zaleceń do 31.12.2023 r. Ponadto zobowiązano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku: do 

wyznaczenia terminu realizacji zaleceń oraz wystąpienie do instytucji pomocowych w celu polepszenia 

warunków bytowych rodziny zastępczej spokrewnionej; przeanalizowanie programów pomocowych 

pod kątem pomocy rodzinie zastępczej spokrewnionej; z większą wnikliwością opisywanie sytuacji 

rodziny oraz warunków bytowych przez Koordynatora. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie zespołu kontrolnego z kontroli rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych w pierwszym półroczu 2022 r.  

i polecił Dyrektorowi PCPR przedstawić informację o podjętych działaniach. 

5) Pani Elżbieta Leszczyńska, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego poinformowała,  

iż w związku z podjęciem decyzji o zakupie samochodu osobowego na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Prudniku od PCM S.A. za kwotę 21 000,00 zł., należy wprowadzić przedmiotowe 

zadanie do budżetu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu zadania pn.: ,,Zakup samochodu 

osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Prudniku”. 

Ad. 7 

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 

 

Alicja Zawiślak 
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