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Protokół 232/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 23 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 4 członków Zarządu tj.: 

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) 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) przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Dostępne mieszkanie”; 
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4) przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Mieszkanie dla absolwenta”; 

5) zmiany uchwał Zarządu Powiatu: z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży  

w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego oraz z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie: 

1) 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; 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o objęcie patronatem 

Powiatowego Turnieju Strzelecko-Obronnego, organizowanego przez szkołę. 

2) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie 

dodatkowych zajęć indywidualnych z matematyki dla ucznia klasy IV TH w roku szkolnym 2022/2023. 

3) Przedstawienie interpelacji Radnej Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie dokonania przeglądu 

drzewostanu znajdującego się w pasie drogi stanowiącej ul. Dąbrowskiego. 

4) Zajęcie stanowiska w sprawie udostępnienia Klubowi Sportowemu LZS Rudziczka obiektu ,,Orlik” 

do przeprowadzania treningów w okresie jesienno-zimowym. 

5) Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Uniwersytetu Złotego Wieku ,,Pokolenia” w Prudniku  

o wsparcie finansowe organizacji XI Rajdu Staruchów – Rajdu Seniorów. 

6) Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki 

Publicznej w Prudniku o dofinansowanie organizowanych konkursów kulturalno-oświatowych  

o zasięgu powiatowym, których realizacja przewidziana jest w 2023 r. 

7) Przedstawienie okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego. 
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8) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie zawieszenia opłat za bursę międzyszkolną dla mieszkańców Ukrainy w roku szkolnym 

2022/2023 oraz o wyrażenie zgody na zwiększenie opłaty za pobyt w bursie. 

9) Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r. w pozycji 

dot. 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”. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego 

porządek obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

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

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Dostępne 

mieszkanie”. Poinformowała, że celem programu „Dostępne mieszkanie” jest zapewnienie osobom 

poruszającym się na wózkach, uwięzionych w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości 

zmiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych. Adresatami 

programu są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu 

niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. W momencie 

składania wniosku osoby te nie mogą ukończyć 65 roku życia. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Dostępne mieszkanie”. 

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

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Mieszkanie 

dla absolwenta”. Poinformowała, że celem programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest wsparcie  

w rozpoczynaniu niezależnego życia absolwentów z niepełnosprawnością kończących naukę  

w szkołach, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań. Wysokość dofinansowania będzie zależna od 

lokalizacji mieszkania oraz od niepełnosprawności absolwenta. Absolwent zakwalifikowany do 

programu otrzyma dofinansowanie do wynajmu przez okres 36 miesięcy, przy czym będzie ono miało 

charakter degresywny: w pierwszym roku 100% wysokości, w drugim 70%, a w trzecim 40% kosztów. 

Adresatami programu są pełnoletnie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku 

osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym, które w ciągu ostatnich  

3 lat ukończyły naukę i chcą podjąć pracę. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Mieszkanie dla absolwenta”. 

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

Zarządu Powiatu: z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego 

ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego oraz  

z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. Poinformowała, że w obu uchwałach nastąpiła omyłka pisarska, którą należy 

poprawić. Zmiana nie wpłynie na tryb zbycia ani na cenę nieruchomości. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze 

pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego oraz z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 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. Poinformowała, że w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, 

po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 

przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest 

uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Celem 

głównym Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Prudnickiego, umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Powiatem, a organizacjami dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.  Na 

realizację Programu planuje się ogółem kwotę 433 020,00 zł., ujętą w projekcie budżetu Powiatu na rok 

2023 z przeznaczeniem na priorytetowe zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego - 12 000,00 zł.; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 41 000,00 zł.; turystyka 

i krajoznawstwo - 7 000,00 zł.; ochrony i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - 2 000,00 zł.; pomoc 

społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób - 288 000,00 zł.; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 

i młodzieży - 4 000,00 zł.; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 6 000,00 zł.; udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa -  

64 020,00 zł.; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł.; inicjatywa lokalna -  

6 000,00 zł.   

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt 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. 

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

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. Poinformowała, że w związku ze zmianami 

w ustawie – Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 1 września 2022 r. ustawą z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w zakresie awansu 

zawodowego nauczycieli, w tym wprowadzeniem w art. 9ca ust. 11-13 ustawy – Karta Nauczyciela 

funkcji mentora, którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego 

w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, zmienione zostało rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 



str. 6 
 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w którym  

w § 5  pkt 2 lit. c, w miejsce dotychczasowego dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu, wprowadzono 

dodatek funkcyjny dla mentora. Jednocześnie, w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy w okresie do dnia 

31 sierpnia 2027 r. zachowano uprawnienie do dodatku funkcyjnego w odniesieniu do nauczycieli, 

którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień 

nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1-5 cyt. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Przepisy rozporządzenia 

nowelizującego z dnia 24 sierpnia 2022 r. weszły w życie z dniem 1 września 2022 r. Organy 

prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określają wysokość dodatku funkcyjnego 

w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu 

wynagradzania. Mając na uwadze powyższe, organy prowadzące, będące jednostkami samorządu 

terytorialnego, powinny dokonać odpowiednich zmian w treści dotychczasowych regulaminów 

wynagradzania. Nauczyciele, którzy będą pełnili funkcję mentora są bowiem uprawnieni do dodatku 

funkcyjnego z tego tytułu począwszy od dnia 1 września 2022 r. Uchwała podjęta po dniu 1 września 

br., musi uwzględniać uprawnienie nauczyciela mentora do dodatku funkcyjnego od początku roku 

szkolnego 2022/2023. Uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych. Dotychczas 

wypłacany był dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. 

Ad. 7 

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

Rolniczych w Prudniku z prośbą o objęcie patronatem Powiatowego Turnieju Strzelecko-Obronnego, 

organizowanego przez szkołę. Poinformowała, że celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży 

szkół podstawowych idei klas mundurowych jako oferty edukacyjnej, a także kształtowanie postaw 

patriotycznych i obywatelskich. Ponadto propagowanie wśród młodzieży podnoszenia sprawności 

fizycznej, zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności obronnych w zakresie: 

strzelania z broni pneumatycznej, rzutu granatem oraz znajomość przepisów ruchu drogowego.  
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Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem Powiatowego Turnieju Strzelecko-Obronnego, 

organizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku. 

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

Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć indywidualnych z matematyki dla 

ucznia klasy IV TH w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie dodatkowych zajęć indywidualnych z matematyki dla 

ucznia IV TH, Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła interpelacji Radnej Rady Miejskiej  

w Prudniku w sprawie dokonania przeglądu drzewostanu znajdującego się w pasie drogi stanowiącej  

ul. Dąbrowskiego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił Wydziałowi Drogownictwa ustosunkować 

się do przedmiotowej interpelacji. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Klubu Sportowego LZS Rudziczka 

z prośbą o udostępnienie obiektu ,,Orlik” do przeprowadzania treningów w okresie jesienno-zimowym 

w każdy czwartek w godzinach od 18:00 do 19:30. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie boiska ,,Orlik” dla LZS Rudziczka, w celu 

przeprowadzenia treningów w okresie jesienno-zimowym w każdy czwartek od godz. 18:00 do 19:30 

nieodpłatnie do końca listopada br., natomiast od 01.12.2022 r. za odpłatnością, pod warunkiem 

stosowania odpowiedniego obuwia. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Uniwersytetu Złotego Wieku 

,,Pokolenia” w Prudniku z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 1 000,00 zł., organizacji XI Rajdu 

Staruchów – Rajdu Seniorów. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 1 000 zł., organizacji XI Rajdu 

Staruchów – Rajdu Seniorów, organizowanego przez Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia”. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Prudnickiego Ośrodka 

Kultury w Prudniku z prośbą o dofinansowanie organizowanych konkursów kulturalno-oświatowych  

o zasięgu powiatowym, których realizacja przewidziana jest w 2023 r. Poinformowała, że w konkursach 
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biorą udział reprezentacje szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Prudnickiego. POK 

prosi o wsparcie w postaci zakupu nagród na konkursy skierowane do młodzieży szkolnej Powiatu 

Prudnickiego: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe); Powiatowy Przegląd 

Szkolnych Zespołów Artystycznych „Złota Nutka”; Konkurs Krajoznawczy „Czy znasz Ziemię 

Prudnicką?”; Powiatowy Konkurs Formacji Tanecznych „RYTM 2022”; Regionalny Konkurs 

Recytatorski im. J. Eichendorffa (wspólnie z TSKN); Konkurs Piosenki Polskiej „Piosenka bez granic” 

dla młodzieży. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury, 

konkursów kulturalno-oświatowych o zasięgu powiatowym oraz przyjął zasadę, że w 2023 r. 

przydzielana będzie ½ środków w ramach promocji. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła okresową analizę stanu bezpieczeństwa  

i higieny pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że konsultacje służby BHP ze społecznymi 

inspektorami pracy i przedstawicielami pracowników oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Prudnickiego odbyły się 10 listopada 2021 r. na podstawie art. 23711a  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy. W maju 2016 r. służba BHP zakończyła pracę nad substancjami i mieszaninami 

sklasyfikowanymi jako stwarzające zagrożenie. Jednostki oświatowe miały za zadanie przekazanie listy 

stosowanych substancji. W maju 2020 r. poddano aktualizacji dokumentację dot. substancji i mieszanin 

sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Dodano również środki stosowane do dezynfekcji  

w jednostkach, które przekazały nazwy substancji. W roku szkolnym 2021/2022 służbie BHP nie 

zgłoszono żadnego zdarzenia wypadkowego. W roku szkolnym 2020/2021 nie zgłoszono choroby 

zawodowej ani żadnego podejrzenia choroby zawodowej. Opracowano instrukcje bezpiecznej pracy  

i ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich jednostek. Przeprowadzono pomiary czynników 

szkodliwych występujących w środowisku pracy. W 2021/2022 przeprowadzono ewakuację w CKZiU 

(dwa budynki), ZSR (wszystkie budynki), ZSO Nr 1, ZS w Głogówku i SOSW w Prudniku. Instrukcje 

bezpieczeństwa pożarowego opracowano dla: CKZiU w Prudniku, SOSW w Prudniku, ZSO Nr 1 w 

Prudniku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku, ZSR w Prudniku oraz ZS w Głogówku. 

Odbyły się przeglądy techniczne, remonty i zakupy urządzeń przeciwpożarowych; przeglądy okresowe 

– badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektów budowlanych; przeglądy okresowe 

instalacji gazowej obiektów budowlanych. W sierpniu br. służba BHP wraz z przedstawicielami 

jednostek oświatowych dokonała kontroli – przeglądu obiektów oświatowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Prudnickiego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Stan obiektów 

szkolnych określa się na poziomie dobrym. Najczęstszymi nieprawidłowościami były: braki  

w oznakowaniu ewakuacyjnym i ochrony przeciwpożarowej; liczne zacieki w salach lekcyjnych, 

zalecane odświeżenie klas; niesprawne świetlówki; poręcze balustrad nie są zabezpieczone przed 
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możliwością zsuwania się po nich; otwarte przestrzenie pomiędzy biegami schodów nie są 

zabezpieczone siatką lub w inny skuteczny sposób. Inne nieprawidłowości: w PPP w Prudniku – 

wymiana drzwi w serwerowni, archiwum oraz wejście do pomieszczenia ZEC na drzwi 

przeciwpożarowe, oznaczyć drogi i wyjście ewakuacyjne; w CKZiU w Prudniku - w obiekcie przy  

ul. Podgórnej 5 występują pęknięcia szyb w oknach od strony wewnętrznej klas, przeciekający dach  

w Sali gimnastycznej. W obiekcie przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 brak drzwi o odporności ogniowej – 

wejście do piwnicy i na strych, przeciekający dach nad pracownią komputerową oraz w krajalni oraz 

spawalni podczas silnych opadów. W ZS w Głogówku – ugięcie parkietu na sali gimnastycznej.  

W ZSO Nr 1 w Prudniku budynek biblioteki – pleśń w toaletach w piwnicy; w sali gimnastycznej 

występują duże zacieki na ścianach. W ZSR w Prudniku - obiekt LO II – zacieki wody w sali 

gimnastycznej oraz w pasażu z LO na bursę; gastronomia – gałęzie utrudniają dojście do głównego 

wejścia i mogą stanowić przyczynę wypadku, uszkodzona rynna przylegająca z budynkiem Rolnika  

i Starostwa; sala gimnastyczna Technikum – zalanie szatni dla uczniów, liczne zacieki na ścianach  

i sufitach. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pisma Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie zawieszenia opłat za bursę międzyszkolną dla 

mieszkańców Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023 oraz o wyrażenie zgody na zwiększenie opłaty za 

pobyt w bursie ze 100 zł., na 150 zł. Podyktowane jest to tym, że wzrosły opłaty za prąd i wodę. Po 

analizie przeprowadzonej przez Wydział Oświaty i Zdrowia wynika, że na ten moment nie ma podstawy 

prawnej do podwyższenia opłat. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zawieszenia opłat za bursę międzyszkolną 

dla mieszkańców Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023 oraz zwiększenia opłaty za pobyt w bursie. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo w sprawie zmiany Planu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r. w pozycji dot. 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”. W wyniku procedury przetargowej najtańsza oferta złożona na realizację w/w zadania 

wynosi 3.874.500,00 zł. brutto. Plan na lata 2022-2023 wynosi 3.900.370,00 zł. W roku 2023 niezbędne 

będą dodatkowe środki na wykup gruntów po podziałach ok. 200.000,00 zł. oraz nadzór inwestorski 

wielobranżowy ok. 120.000,00 zł. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie w/w zmian. 
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Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Szostak      Janusz Siano 

 

       Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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