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Protokół 231/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 16 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 

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 – Dragomir Rudy, 

3) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia kolejnego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej; 
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4) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku  

i wykonania prawa głosu; 

5) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

(nieruchomość w Mieszkowicach nr: 647/9, mapa 5 o powierzchni 0,0376 ha); 

6) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

(nieruchomość w Mieszkowicach nr: 647/10, mapa 5 o powierzchni 0,0058 ha); 

7) ustalenia ceny w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Prudnickiego (nieruchomość w Głogówku). 

6. Sprawy różne: 

1) Wystąpienie do Burmistrza Prudnika w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prudnik. 

2) Przedstawienie protokołu likwidacyjno-kasacyjnego składników rzeczowych znajdujących się  

w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

3) Przedstawienie pisma Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

o możliwość przeprowadzenia badań wśród nauczycieli wychowania fizycznego oraz ich uczniów  

w prowadzonych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych w związku z rozpoczętym projektem 

badawczym pt. „Wsparcie emocjonalne ucznia podczas lekcji wychowania fizycznego”. 

4) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. dot. wykonanych i zapłaconych przez NFZ nadwykonań 

wypracowanych w Oddziale Ginekologii Planowej w 2021 r. 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu 

składania ofert na realizację zadania „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. 

6) Wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o zajęcie 

stanowiska w sprawie wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Prudniku przy  

ul. Młyńskiej 38, stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie usunięcia i wykupienia 

1 szt. drzewa gatunku jesion oraz 3 szt. drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej  

Nr 1526 O relacji Korfantów-Biała, na działce nr 1182, mapa 8, obręb Śmicz, gmina Biała. 
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8) Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do 3+086, odcinek 976m –  

Etap I”. 

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

rozwiązania umowy z Fundacją Fucco, dot. Przyznania dotacji dla zadania pn.: ,,Nieodkryty Powiat 

Prudnicki”. 

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

ufundowania pucharów oraz upominków na Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Prudnickiego. 

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

objęcia patronatem honorowym jubileuszowej 30 edycji konkursu recytatorskiego poezji Josepha von 

Eichendoffa, organizowanego przez Prudnickie Koło Towarzystwa Społeczno– Kulturowego Niemców 

na Śląsku. 

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

objęcia przez Starostę patronatem honorowym konkursu wiedzy o HIV i AIDS, organizowanego przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz ufundowanie nagród dla 

zwycięzców. 

13) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcia stanowiska w sprawie wycięcia 1 szt. 

drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1202 O relacji Biała – 

Laskowice na działce drogowej Nr 137, na wysokości działki Nr 52, obręb Słoków, Gmina Lubrza. 

14) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcia stanowiska w sprawie usunięcia 1 szt. 

drzewa gatunku topola rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1280 O relacji Lubrza – Jasiona. 

15) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc sierpień 

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. 

16) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie dokonania zmiany w rozkładzie linii nr 3128 Głogówek – 

Prudnik przez Wilków, Biała. 

17) Przedstawienie pisma Prezesa Zarządu PCM S.A. skierowanego do Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych z prośbą o częściowe odstąpienie od przelania II raty odpisu w roku 2022 oraz 

kwoty ZFŚS, która przysługiwałaby na rok 2023. 

18) Zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenie kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zadania: 

,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy  
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ul. Kościuszki 55A”, dla potrzeb zadania pn.: ,,Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-

wychowawczą”. 

19) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć 

indywidualnych z języka angielskiego dla uczennicy klasy II TEW. 

20) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć 

indywidualnych z języka angielskiego oraz matematyki dla ucznia klasy I A. 

21) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć 

indywidualnych z języka angielskiego oraz matematyki dla uczennicy klasy III TG. 

22) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć 

wyrównawczych z języka polskiego oraz matematyki dla ucznia klasy I TG. 

23) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie  

2 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki przez cały rok szkolny i 1 godziny z języka 

angielskiego w I półroczu w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia klasy III a. 

24) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie  

3 godzin zajęć indywidualnych z języka polskiego i 2 godzin zajęć indywidualnych  z języka 

angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia klasy IV ap. 

25) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie  

1 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  

w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia klasy IV cp. 

26) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie  

1 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 dla 

uczennicy klasy II c. 

27) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie  

1 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia 

klasy II c. 

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”. 
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Ad. 5 

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

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

uchwały Nr 230/824/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

kolejnego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego  

w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia 

kolejnego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego  

w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

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

pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonania prawa 

głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Wybór przewodniczącego. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2021r. oraz rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021r., 

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2021r., 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie: 
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1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, 

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 

3) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, 

4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, 

8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2022 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. 

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2022 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2022 w sprawie 

pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. 

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2022 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2021 – 

31.12.2021. 

12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2022 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 roku. 

13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego - członka Rady Nadzorczej za okres 

01.01.2021 – 30.09.2021. 

14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 11/2022 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel - członka Rady Nadzorczej za okres 

01.01.2021 – 31.12.2021.  

15. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 12/2022 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 – 

31.12.2021. 

16. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 13/2022 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy - członka Rady Nadzorczej za okres 07.10.2021 – 

31.12.2021. 

17. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 14/2022 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 

2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 



str. 7 
 

18. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 15/2022 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „O” i ich objęcia  

w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. 

19. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 16/2022 w sprawie 

zmiany Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 

20. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 17/2022 w sprawie 

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 

nr 15/2022 i 16/2022. 

21. Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad. 

Wicestarosta zaproponował udzielenie pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu– Staroście 

Prudnickiemu. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Wicestarosty.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki PCM S.A., za wyjątkiem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Pana Witolda Rygorowicza- Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres 

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r., który został zaopiniowany negatywnie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Radosławowi Roszkowskiemu– Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu 

Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka 

Akcyjna w Prudniku i wykonania prawa głosu. 

Uchwała została podjęta ,,jednogłośnie”. 

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

sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną położoną w Mieszkowicach, oznaczoną 

jako nr: 647/9, mapa 5 o powierzchni 0,0376 ha., w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność 

Powiatu Prudnickiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Poinformowała, że zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu XVI/95/2000 z dnia 25 lutego 2000r.  

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Prudnickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata – zbywanie 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu.  

W myśl art. 25b ugn powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu, a zbywanie 

nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1 ugn odbywa się poprzez sprzedaż lub oddawanie  
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w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. W ocenie Referatu nie zachodzą przesłanki do 

zastosowania bezprzetargowej formy zbycia. Na podstawie art. 35 ust. 1 ugn właściwy organ sporządza 

i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania  

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni 

w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty  

w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. W myśl art. 37 ust. 2 pkt 

6 ugn nieruchomość może być zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość lub jej część, która może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej 

stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tą nieruchomość lub 

jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Działka graniczy 

wyłącznie z prywatnym właścicielem działki sąsiedniej oraz z działką stanowiącą drogę powiatową. 

Właściciele działki złożyli stosowny wniosek w tym zakresie. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ugn przy 

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę 

nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Zgodnie z uchwałą 222/789/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku nieruchomość została wyznaczona do zbycia. Na tej podstawie zlecona 

została wycena. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki na kwotę 13 000,00 zł. Do tej kwoty 

należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.  

Wicestarosta zaproponował, aby ustalić cenę sprzedaży na kwotę 15000,00 zł., netto i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej i ustalił cenę sprzedaży na kwotę 15000,00 zł. netto. 

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

sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną położoną w Mieszkowicach oznaczoną 

jako nr: 647/10, mapa 5 o powierzchni 0,0058 ha w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność 

Powiatu Prudnickiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Poinformowała, że z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka graniczy z drogą powiatową oraz dwoma 

właścicielami nieruchomości sąsiednich oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej, a przede wszystkim małą powierzchnię zbywanej działki zasadne jest, by ogłosić 

przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ugn cenę 

nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a w myśl art. 67 ust. 2 pkt 1 ugn cenę wywoławczą 

w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Zgodnie  

z uchwałą 222/789/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku nieruchomość została wyznaczona do zbycia. Na 

tej podstawie zlecona została wycena. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki na kwotę  

1 200,00 zł. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.  
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Wicestarosta zaproponował, aby ustalić cenę sprzedaży na kwotę 2000,00 zł., netto i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę i ustalił cenę sprzedaży na kwotę 2 000,00 zł.  

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

w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Głogówku  

i stanowiącej działkę nr 303, mapa 3 o powierzchni 0,8275 ha., stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego. Poinformowała, że w chwili obecnej nieruchomość stanowi przedmiot prawa trwałego 

zarządu ustanowionego na rzecz Domu Dziecka w Głogówku. Wycena dokonana przez rzeczoznawcę 

majątkowego została sporządzona w 2021 r. na kwotę 2 919 000,00 zł. , brutto. W ocenie Referatu nie 

zachodzą przesłanki do zastosowania bezprzetargowej formy zbycia. Pierwszy przetarg zakończył się 

wynikiem negatywnym. Zgodnie  art. 67 ust. 1 i 2 pkt 2 ugn cenę nieruchomości ustala się na podstawie 

jej wartości. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu cenę wywoławczą w drugim przetargu 

ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. Cena 

wywoławcza zatem nie może być niższa niż 1 459 500,00 zł., brutto. Zgodnie z § 6 ust. 1 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 

na zbycie nieruchomości po ogłoszeniu przetargu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości 

ogłoszenie o przetargu, co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu,  

a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, co 

najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.  

Wicestarosta zaproponował, aby ustalić cenę wywoławczą w kwocie 2 750 000,00 zł., brutto i poddał 

pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę ustalenia ceny w drugim ustnym przetargu 

nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Głogówku i stanowiącej działkę nr 303, 

mapa 3 o powierzchni 0,8275 ha., stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego i ustalił cenę 

wywoławczą w kwocie 2 750 000,00 zł., brutto. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła treść pisma do Burmistrza Prudnika  

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik, poprzez zmianę zapisów w 

zakresie przeznaczenia działki nr 1904/92, mapa 6 o powierzchni 0,9442 ha stanowiącej obiekty oświaty 

w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, w taki sposób, by 

istniejący zapisu UO1 zmienić na zapis ,,U” – tereny zabudowy usługowej zgodnie z § 5 pkt 9 uchwały 

nr XXXIX/662/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31-03-2022 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik, pozostawiając istniejące zapisy w zakresie 

przeznaczenia uzupełniającego. Proponuje się by dodać także zapis umożliwiający lokalizację usług 

związanych z pomocą społeczną oraz ,,MU” – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej.  
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Zarząd Powiatu zaakceptował treść przedstawionego pisma. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół likwidacyjno-kasacyjny 

składników rzeczowych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Poinformowała,  

że wskazane przedmioty stały się zbędne oraz niezdatne do użytku. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację składników rzeczowych w Starostwie Powiatowym  

w Prudniku. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie o możliwość przeprowadzenia badań wśród nauczycieli wychowania 

fizycznego oraz ich uczniów w prowadzonych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych w związku 

z rozpoczętym projektem badawczym pt. „Wsparcie emocjonalne ucznia podczas lekcji wychowania 

fizycznego”. Poinformowała, że celem głównym badań będzie analiza predyktorów wsparcia 

emocjonalnego udzielanego uczniom przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz ocena wpływu 

tegoż wsparcia na efektywność procesu fizycznej edukacji, rozumianą jako wysoki poziom 

zaangażowania ucznia. Planowane badania będą miały charakter ilościowo-jakościowy i będą polegały 

na ankietyzacji nauczycieli w-f i ich uczniów, analizie nagranej lekcji wychowania fizycznego oraz 

jakościowej analizie programów nauczania, a także na przeprowadzeniu wywiadów z wybranymi 

nauczycielami. Badania będą anonimowe i nie będą przetwarzane żadne wrażliwe dane osobowe. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w formie zanonimizowanej w wydawnictwach naukowych oraz 

przekazane dyrektorom szkół i nauczycielom w badanych szkołach, do wykorzystania  

w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia zawodowego. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenia badań wśród nauczycieli wychowania fizycznego 

oraz ich uczniów w prowadzonych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych w związku  

z rozpoczętym projektem badawczym pt. „Wsparcie emocjonalne ucznia podczas lekcji wychowania 

fizycznego”. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Prezesa PCM S.A. dot. wykonanych 

i zapłaconych przez NFZ nadwykonań wypracowanych w Oddziale Ginekologii Planowej w 2021 r. 

Poinformowała, że Prezes PCM S.A. w Prudniku odstępuje od ponownego badania przez biegłego 

rewidenta skorygowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. Problem ma związek  

z ujawnieniem w lipcu 2022 r., a następnie dokładnym zweryfikowaniem i rozliczeniem w miesiącu 

sierpniu 2022r. kwoty wykonanych i zapłaconych przez NFZ nadwykonań wypracowanych na Oddziale 

Ginekologii Planowej w 2021 r. Przychody z tego tytułu zostały zaksięgowane w roku 2021. W ocenie 

Zarządu, po stosownych konsultacjach, opisane powyżej zdarzenie ma istotny wpływ na sprawozdanie 
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finansowe, które sporządził za 2021 r. poprzedni Zarząd Spółki. W celu unormowania tej kwestii, 

Zarząd w dniu 30.08.2022 r. drogą elektroniczną i pocztową wystąpił do firmy KPW Audytor Sp. z o.o. 

w Łodzi, która badała SF za ubiegły rok obrotowy, o wydanie opinii przez biegłego rewidenta w opisanej 

sprawie. W odpowiedzi otrzymano ofertę ponownego badania SF za 2021 na kwotę brutto  

12 300,00 zł., powiązany z ofertą cenową aneks do umowy o badanie SF za 2022 r. oraz termin 

powtórnego badania SF za 2021 r. do 30.09.2022 r. Biorąc powyższe pod uwagę, proponowany termin 

badania SF za 2021 r. kolidujący z terminem WZA oraz rozpoczęte negocjacje w zakresie ustalenia 

kwoty należnej wykonawcy nadwykonań w oddziale ginekologii planowej za rok 2021 i w I kw. 2022 

r. wnosi o ujęcie opisanej problematyki w protokole z WZA wraz ze zobowiązaniem Zarządu PCM S.A. 

do ujęcia tego problemu podczas badania SF za rok obrotowy 2022. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wydłużenia terminu składania ofert na realizację zadania 

„Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. Poinformowała, że w związku z potrzebą dokonania 

aktualizacji i modyfikacji dokumentacji technicznej i programów funkcjonalno-użytkowych przez 

Wydział Drogownictwa, zaistniała konieczność wydłużenia terminu składania ofert o okres dwóch 

tygodni. W związku z powyższym zgodnie z art. 271 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, 

zachodzi potrzeba umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, uwzględniając zmianę terminu.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania ofert na realizację zadania  

pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” na okres dwóch tygodni. 

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

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie wygaszenia trwałego zarządu 

na nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Młyńskiej 38, stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego. Poinformowała, że w przedmiotowej nieruchomości, w której do roku 2010 r. mieściły 

się warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku, od dawna nie odbywają się żadne 

zajęcia dydaktyczne, jak również nie ma tam już żadnych składników majątku Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, dlatego nieruchomość ta jest zupełnie zbędna.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wygaszenie trwałego zarządu Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku na nieruchomości, położonej w Prudniku przy ul. Młyńskiej 38, stanowiącej 

własność Powiatu Prudnickiego z dniem 01 października 2022 r. 
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie usunięcia i sprzedaży 1 szt. drzewa gatunku jesion oraz 

3 szt. drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1526 O relacji Korfantów-Biała, na 

działce nr 1182, mapa 8, obręb Śmicz, gmina Biała. Poinformowała, że dnia 22.08.2022r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek osoby prywatnej w przedmiotowej sprawie. Jedno drzewo 

jest uschnięte, a pozostałe stwarzają zagrożenie, gdyż ich gałęzie łamią się i spadają na drogę.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion oraz 3 szt. drzew gatunku 

topola, rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1526 O relacji Korfantów-Biała oraz sprzedaż drewna 

osobie prywatnej za 40 % jego wartości, pod warunkiem wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła zestawienie ofert na udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji 

Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do 3+086, odcinek 976m – Etap I”. Poinformowała, że oferta 

z najniższą ceną została złożona przez ADAC-LEWAR Spółka z o.o., na kwotę 3 874 500,00 zł. brutto, 

uzyskując w kryterium cena – 60 pkt, w kryterium okres gwarancji 5 lat – 40 pkt, łączna punktacja 

100,00 pkt oraz spełniając wszystkie postawione wymogi w SIWZ. Kwota jaką zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 3 874 500,00 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa 

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

976 m – Etap I”, złożonej przez ADAC-LEWAR Spółka z o.o. na kwotę 3 874 500,00 zł. 

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

Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Prudniku o zajęcie stanowiska w przedmiocie rozwiązania 

umowy zawartej w dniu 12.08.2022 r. z Fundacją Fucco, dot. przyznania dotacji w trybie 

pozakonkursowym dla zadania pn.: ,,Nieodkryty Powiat Prudnicki”.   

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na przyznanie dotacji dla zadania  

pn. ,,Nieodkryty Powiat Prudnicki”, zawartej z Fundacją Fucco. 

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

Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie ufundowania 

pucharów oraz upominków na Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Prudnickiego. Referat 

rekomenduje przekazanie na potrzeby organizacji zawodów w dyscyplinie spławikowej oraz gruntowej 

pucharów (łącznie w ilości 6 sztuk) oraz ufundowanie dla zwycięzców każdej z dyscypliny nagród  
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w kwocie I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł. Środki są zabezpieczone w budżecie 

Referatu. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie pucharów oraz upominków na zawody o Puchar Starosty 

Prudnickiego organizowanych przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Prudniku,  

w kwocie: I miejsce 300 z., II miejsce 200 zł., III miejsce 100 zł. 

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

Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie objęcia 

patronatem honorowym jubileuszowej 30 edycji konkursu recytatorskiego poezji Josepha von 

Eichendoffa, organizowanego przez Prudnickie Koło Towarzystwa Społeczno– Kulturowego Niemców 

na Śląsku. Referat rekomenduje ufundowanie na potrzeby organizacji jubileuszowej edycji konkursu 

kwotę 500,00 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym jubileuszowej 30 edycji konkursu 

recytatorskiego, organizowanego przez Zarząd Prudnickiego Koła Towarzystwa Społeczno- 

Kulturalnego Niemców na Śląsku oraz wsparcie finansowe organizacji jubileuszu w kwocie 500 zł. 

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

Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie objęcia przez 

Starostę patronatem honorowym konkursu wiedzy o HIV i AIDS, organizowanego przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz ufundowanie nagród dla zwycięzców. Referat 

rekomenduje uwzględnienie wniosku i ufundowanie nagród w wysokości 500,00 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym konkursu wiedzy o HIV i AIDS 

organizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz 

ufundowanie nagród w kwocie 500 zł. 

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

Drogownictwa o zajęcia stanowiska w sprawie wycięcia 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity, 

rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1202 O relacji Biała – Laskowice na działce drogowej Nr 137, 

na wysokości działki Nr 52, obręb Słoków, Gmina Lubrza. Poinformowała, że do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek osoby prywatnej w przedmiotowej sprawie. Drzewo jest  

w bezpośrednim sąsiedztwie z kanalizacją burzową. Korzenie w/w drzewa wrastają w kręgi kanalizacji 

co powoduje jej uszkodzenie.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego w pasie 

drogi powiatowej Nr 1202 O relacji Biała-Laskowice oraz sprzedaż drewna osobie prywatnej za 40 % 

jego wartości, pod warunkiem wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu. 

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

Drogownictwa o zajęcia stanowiska w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego  

w pasie drogi powiatowej Nr 1280 O relacji Lubrza – Jasiona. Po uzyskaniu informacji w dniu 

12.09.2022 r. o powalonym drzewie przy w/w drodze, Wydział Drogownictwa zwraca się z prośbą  

o wyrażenie zgody na jego usunięcie. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola, rosnącego w pasie drogi 

powiatowej Nr 1280 O relacji Lubrza-Jasiona oraz sprzedaż drewna osobie prywatnej za 40 % jego 

wartości, pod warunkiem wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu. 

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

akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc sierpień 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 06.09.2022 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 sierpień 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. 

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

dokonania zmiany w rozkładzie linii nr 3128 Głogówek – Prudnik przez Wilków, Biała. Poinformowała, 

że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach zwróciło się z pismem dotyczącym 

wyrażenia zgody na zmianę w rozkładzie jazdy w/w linii. Zmiana miałaby dotyczyć: zmiany godziny 

kursu Głogówek – Prudnik z godziny 6:23 na godzinę 6:55, oznaczenie Su (kursuje w dni nauki 

szkolnej; nie kursuje 2 V i w piątek po dniu Bożego Ciała oraz dni robocze między dniami wolnymi); 

dodania kursu Mionów – Biała, Rynek, oznaczenie Su, godzina 16:02; dodania kursu Biała, Rynek – 

Głogówek D.A. oznaczenie Su, godzina 6:55. Wyrażenie zgody na dodatkowe kursy będzie się wiązało 

z dodatkowymi kosztami wpłat składek z tytułu wozokilometrów, ok. 10 000 zł., oraz poniesionych 

kosztów składek na pokrycie kosztów działalności statutowej wynikające z rozliczania zaliczek. Należy 
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wspomnieć, iż trasa Głogówek – Prudnik, przez Wilków, Biała w 2021 r. była linią deficytową  

i generowała 158 046,77 zł., straty. Nowy rozkład jazdy miałby obowiązywać od 01.09.2022 r., pismo 

o wyrażenie zgody na zmiany wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Prudniku 01.09.2022r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę godzin kursu autobusowego relacji Głogówek – Prudnik  

z godziny 6:23 na godzinę 6:55, natomiast nie wyraził zgody na wprowadzenie dodatkowych kursów 

autobusów na linii Mionów – Biała, Rynek oraz Biała, Rynek – Głogówek. 

17) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Prezesa Zarządu PCM S.A. 

skierowanego do Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z prośbą o częściowe odstąpienie od 

przelania II raty odpisu w roku 2022 oraz kwoty ZFŚS, która przysługiwałaby na rok 2023, które zostało 

przelane na wyodrębnione konto Funduszu w dniu 31.05.2022 r. w kwocie 56 944,58 zł., przelania  

II raty odpisu w roku 2022 oraz kwoty ZFŚS, która przysługiwałaby na rok 2023.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo o zajęcie stanowiska w sprawie 

zwiększenia kwoty na realizację zadania: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego 

budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55A”, dla potrzeb zadania  

pn.: ,,Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”. Poinformowała, że na realizację 

w/w zadania wpłynęła oferta fimry Barton Janusz Barton na kwotę 898 744,85 zł. Powiat na realizację 

zadania planował przeznaczyć kwotę 650 000,00 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zadania: 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy  

ul. Kościuszki 55A, dla potrzeb zadania pn.: ,,Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-

wychowawczą”, do kwoty 898 744,85 zł. 

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

Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć indywidualnych z języka 

angielskiego dla uczennicy klasy II TEW w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. języka angielskiego  na  

I semestr co tydzień. 
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20) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć indywidualnych z języka 

angielskiego oraz matematyki dla ucznia klasy I A w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. języka angielskiego  na  

I semestr co drugi tydzień oraz 1 godz. matematyki na I semestr co drugi tydzień. 

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

Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć indywidualnych z języka 

angielskiego oraz matematyki dla uczennicy klasy III TG w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. języka angielskiego na  

I semestr co drugi tydzień oraz 1 godz. matematyki na I semestr co drugi tydzień. 

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

Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka 

polskiego oraz matematyki dla ucznia klasy I TG w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. języka polskiego na I semestr 

co drugi tydzień oraz 1 godz. matematyki na I semestr co drugi tydzień. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie 2 godzin zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych z matematyki przez cały rok szkolny i 1 godziny z języka angielskiego w I półroczu 

w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia klasy III a, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Poinformowała, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia ucznia, znacznego stopnia 

obniżenia ostrości wzroku, zaleca się objęcie zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi z przedmiotów, 

w których pojawiają się trudności. Uczeń szybko traci koncentrację, zajęcia pozwolą na indywidualne 

podejście i zniwelowanie braków, które pojawiają się podczas lekcji. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. matematyki na I semestr co 

tydzień. 
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24) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie 3 godzin zajęć indywidualnych z języka 

polskiego i 2 godzin zajęć indywidualnych z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia 

klasy IV ap, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poinformowała, że uczeń 

realizuje kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej ze względu na autyzm. Praca z nim opiera się 

na zaleceniach zawartych w orzeczeniu oraz opracowanej Wielospecjalistycznej Oceny 

Funkcjonowania Ucznia. Ze względu na swoje dysfunkcje, uczeń napotyka na wiele trudności w uczeniu 

się. Osoba z autyzmem niezależnie od siebie, nie radzi sobie z interpretowaniem dzieł literackich, 

odczytywaniem intencji autora, charakterystyką i oceną bohaterów. Ma mały zasób słownictwa, nie zna 

znaczeń wielu słów i terminów. Dla ucznia treści i umiejętności zawarte w podstawie programowej są 

bardzo trudno przyswajalne. Dodatkową trudnością jest nowa forma egzaminu maturalnego, która  

w swoich założeniach jest trudniejsza od dotychczasowego.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 2 godz. języka polskiego na  

I semestr co tydzień oraz 1 godz. języka angielskiego na I semestr co tydzień. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 dla 

ucznia klasy IV cp, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poinformowała,  

że ze względu na zespół Aspergera uczeń ma wiele ograniczeń, którym można zaradzić poprzez 

dodatkowe spotkania indywidualne. Dzięki nim chętnie podejmuje wyzwania, z którymi spotyka się na 

lekcjach matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Nadmiar bodźców w czasie lekcji z klasą 

powoduje, że uczeń rozumie i pamięta tylko przypadkową część wiadomości i analizowanych 

problemów. Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych nauczyciele uzupełniają powstałe braki, 

niwelują luki w wiedzy ucznia. Uczeń w związku ze spektrum autyzmu ma problem z myśleniem.  

W związku z tym na zajęciach indywidualnych jest czas, aby zastosować w większej ilości wizualne 

pomoce dydaktyczne. Uczeń ma możliwość dopytania się i zrozumienia problemu. Możliwa jest 

stymulacja polisensoryczna. Potrzebuje indywidualnego wsparcia, zapewnienia, że poradzi sobie  

z zadaniami, ćwiczeniami, jest skrępowany gdy podczas lekcji z klasą jest traktowany inaczej. Uczeń 

ma dużą świadomość swojej niepełnosprawności. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. języka polskiego na I semestr 

co drugi tydzień, 1 godz. języka angielskiego  na I semestr co drugi tydzień oraz 1 godz. matematyki na 

I semestr co tydzień. 
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26) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 dla uczennicy klasy II c, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poinformowała, że ze względu na wadę wzroku 

aktywność uczennicy jest bardzo mała, szybko się męczy, potrzebuje więcej czasu na zastanowienie. 

Uczennica wymaga indywidualnej pomocy nauczyciela, ciągłego utrwalania zdobytych wiadomości  

i umiejętności. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. matematyki na I semestr co 

tydzień w grupie. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie 1 godziny zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia klasy II c, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poinformowała, że uczeń wymaga indywidualnej 

pomocy nauczyciela, dodatkowej motywacji, gdyż słabe wyniki w nauce zniechęcają go do pracy. 

Uczeń szybko traci koncentrację i nie finalizuje rozpoczętych czynności-zadań. Zajęcia dodatkowe 

pozwolą mu na utrwalenie zdobytej wiedzy i nadrobienie braków. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie w roku 2022/2023, 1 godz. matematyki na I semestr co 

tydzień w grupie. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Szostak      Janusz Siano 
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