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Protokół 237/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 21 października 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 Prudnicki – 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) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023; 
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2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na 

prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego 

w roku 2023; 

3) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

5) zmiany uchwały z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dofinansowania  

w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację społeczną i zawodową. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektu uchwały:  

1) w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd - grant" 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022; 

2) zmieniającej uchwałę 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 2022; 

3) 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; 

4) w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego Ks. Ryszardowi Kinderze; 

5) w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego Bratu Eugeniuszowi Kretowi; 

6) w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022. 

7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

1) informacji w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku 

szkolnego 2022/2023; 

2) informacji o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki. 

8. Sprawy różne: 

1) Wniosek Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. o udzielenie poręczenia na rzecz 

Banku Spółdzielczego w Prudniku kredytu w rachunku bieżącym na okres 3 lat. 
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2) Przedstawienie Rekomendacji Komisji Stypendialnej powołanej do zaopiniowania wniosków  

o przyznanie okresowych stypendiów sportowych Powiatu Prudnickiego oraz nagród i wyróżnień za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

3) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

niezawodowej. 

4) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o ponowne rozpatrzenie wniosku ucznia 

o dofinansowanie zajęć TUS. 

5) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie oddania  

w trwały zarząd nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10 dla Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

6) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie 

przedłużenia umowy najmu pomieszczenia mieszczącego się na parterze budynku położonego  

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na rzecz Radia Opole oraz zajęcie wstępnego stanowiska co do 

warunków zawarcia nowej umowy. 

7) Wniosek Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku o wyrażenie zgody 

na rozdział instalacji elektrycznej i planowane wyodrębnienie niezależnego licznika dla Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4. 

8) Wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Prudniku o zabezpieczenie środków 

finansowych w wysokości 10 000 zł., na działalność statutową oddziału. 

9) Wniosek Wydziału Geodezji (…) o zajęcie stanowiska  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie środków trwałych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

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

budżetu zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka”. 

11) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zajęcie stanowiska w sprawie 

przyjęcia rozliczenia kosztów działalności WTZ prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów  

w Prudniku za III kwartał 2022 r. 

12) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zajęcie stanowiska w sprawie 

przyjęcia rozliczenia dotacji Powiatu Prudnickiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za III kwartał 2022 r. 



str. 4 
 

13) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku  

o wprowadzenie do budżetu zadania – remontu drogi powiatowej w miejscowości Szybowice, 

zgłoszonego przez Radnego Rady Powiatu. 

9. 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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023. 

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

otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  

w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2023. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji,  

a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2023. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2022 r. 

4) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu 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 Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie 

uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową. Zmiana 

uchwały podyktowana jest przeniesieniami środków w uchwale Rady Powiatu w sprawie podziału 

środków PFRON i chęcią wykorzystania do końca roku pozostających środków finansowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 marca 2022 r.  

w sprawie uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową. 

Ad. 6 

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

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd - grant" w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022. Poinformowała, że wniosek Powiatu 

Prudnickiego uzyskał 31 punktów na 34 możliwe i uplasował się w czołówce pozytywnie ocenionych 

wniosków. W ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępności w obiektach Powiatu Prudnickiego” 

zostały objęte dwa obiekty: Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna. Częściowej refundacji podlegać będzie zakup i montaż windy zewnętrznej przy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, zakup krzeseł ewakuacyjnych, planów tyflograficzych, pętli 

indukcyjnych, ramek do podpisu,  a także usługi doradcze  w zakresie dostępności. Całkowita wartość 

projektu wynosi 351 800,00 zł., dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 

234 480,00 zł. wydatków kwalifikowalnych, wkład własny Powiatu 117 320,00 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd - grant" w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022. 



str. 6 
 

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

zmieniający uchwałę̨ 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 2022. Poinformowała, że zakres wprowadzonych zmian 

obejmuje zmniejszenie finansowania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

z kwoty 41 000,00 zł., do kwoty 33 000,00 zł. Całkowite ograniczenie finansowania następuje natomiast 

w obszarach, w których nie zostały złożone oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert tj.: ochrona  

i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej – 0,00 zł.; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci  

i młodzieży – 0,00 zł.; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 0,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały zmieniający uchwałę̨ 

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 2022. 

3) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 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 w celu pełnego wykorzystania limitu środków na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w roku 2022 zasadnym jest zwiększenie środków na rehabilitację społeczną  

w zakresie: uczestnictwa osób dorosłych w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 52 427,00 zł.; 

dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki 

pomocnicze o kwotę 43 000,00 zł., w tym dla dorosłych 40 000,00 zł., dla dzieci 3 000,00 zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały zmieniający uchwałę̨ 

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 

nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego Ks. Ryszardowi Kinderze. Poinformowała, że 

Uchwałą Nr 6/2022 Komisji Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego z dnia 22 września 2022 r. 

pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki 

Społecznej o nadanie odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego za całokształt działalności zawodowej, 
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społecznej i publicznej na rzecz Powiatu Prudnickiego. Ks. Ryszard Kinder urodzony 26 kwietnia 

1966 r., pochodzi z parafii Chrystusa Króla w Bazanach, od września 2012 roku wicedziekan Dekanatu 

Głogówek. Przyczynił się do odrestaurowania Kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomiejsa 

w Głogówku, Kościoła Św. Krzyża na głogóweckim cmentarzu, Kościółka Maryjnego na Glinianej 

Górce i kościoła Św. Mikołaja. Dzięki jego staraniom wykonano odwodnienie i obejście przy kolegiacie 

oraz wykonano dróżki na cmentarzu. Był współinicjatorem utworzenia Domu Dziennego Senior - 

WIGOR w Głogówku. Jest członkiem zarządu Fundacji Glogovia w ramach której odnowiono wiele 

zabytków sakralnych parafii. Wraz z Radą Parafialną organizuje wiele przedsięwzięć artystycznych, 

m.in. koncerty muzyczne i występy chórów. Odremontował ,,Dom Kmicica" przeznaczony dla spotkań 

duszpasterskich dzieci i młodzieży. Aktywnie włącza się w realizację różnych projektów 

duszpasterskich i muzycznych dla dzieci i młodzieży z parafii. Jego inicjatywy i zaangażowanie jest 

bardzo pozytywnie postrzegane przez społeczność Głogówka i okolic. W 2013 r. otrzymał w imieniu 

parafii wyróżnienie MKiDN w kategorii zabytek zadbany, za remont kościoła na cmentarzu oraz Złotą 

Odznakę za ratowanie zabytków. Aktywnie pozyskuje środki UE na zachowanie dziedzictwa 

kulturalnego i ochronę zabytków m.in. ,,Remont konserwatorski wieży Kościoła Parafialnego  

pw. Świętego Bartłomieja Apostoła oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych w Głogówku". 

Wprowadził internet jako narzędzie ewangelizacji. Pasją ks. Ryszarda Kindera są pielgrzymki, od lat  

chodzi z parafianami pieszo na Jasną Górę. Organizuje pielgrzymki do miejsc świętych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie nadania 

Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego. 

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

nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego Bratu Eugeniuszowi Kretowi. Poinformowała,  

że Uchwałą Nr 7/2022 Komisji Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego z dnia 22 września 2022 r. 

pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki 

Społecznej o nadanie odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego za całokształt działalności zawodowej, 

społecznej i publicznej na rzecz Powiatu Prudnickiego. Brat Eugeniusz Kret urodzony 5 stycznia 

1955 r., w latach 2018-2022 był Przeorem Konwentu Ojców Bonifratrów w Prudniku. Inicjował 

i organizował działania na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów oraz osób potrzebujących pomocy 

i wsparcia na terenie gminy Prudnik i całego Powiatu Prudnickiego. Z jego inicjatywy Konwent 

udostępnił pomieszczenia dla seniorów na spotkania, w których uczestniczyli Ojcowie udzielając 

seniorom i osobom niepełnosprawnym duchowego i moralnego wsparcia. Brat Eugeniusz Kret jako 

Przeor Konwentu Ojców Bonifratrów organizował prace i prowadził całodobowy Dom Seniora - Dom 

św. Jana Bożego, w którym przyjmowane są na pobyt stały osoby starsze i osoby 

z niepełnosprawnościami z całej Polski. Stworzył znakomitą atmosferę pracy dla pracowników 
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i zachęcił do współpracy z Konwentem wiele instytucji z całego powiatu i województwa. Inicjował 

imprezy kulturalne i spotkania w tym m.in. ,,Festiwal Radości - przegląd twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych", który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń kulturalnych Powiatu 

Prudnickiego. W swoich działaniach wykazał się zaangażowaniem, fachowością, doświadczeniem 

i ogromną wrażliwością. Dzięki jego inicjatywie i konsekwentnym staraniom w 2021 r. przy 

Konwencie Ojców Bonifratrów w Prudniku powstał od lat oczekiwany i niezwykle potrzebny warsztat 

terapii zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych, który jest aktualnie największym warsztatem terapii 

zajęciowej w województwie opolskim. Utworzenie warsztatu terapii zajęciowej odbyło się dzięki 

współudziałowi własnych środków finansowych Konwentu. Na uwagę zasługuje fakt, że dotychczas 

Powiat Prudnicki był jedynym powiatem w województwie opolskim, w którym nie funkcjonował 

warsztat terapii zajęciowej, zatem osoby z niepełnosprawnością nie miały możliwości korzystania 

z rehabilitacji społecznej i przygotowania do konkurowania na rynku pracy. Popularyzowanie tematyki 

integracji osób z niepełnosprawnością i stwarzanie warunków do zaspakajania ich potrzeb, a także 

troska o drugiego człowieka w okresie izolacji spowodowanej pandemią i pomoc uchodźcom z Ukrainy 

przybywającym do Prudnika w związku z działaniami wojennymi zostało docenione przez Kapitułę 

Konkursu ,,Lodołamacze 2022" Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego, 

która we wrześniu br. przyznała Konwentowi Ojców Bonifratrów tytuł Super Lodołamacz 2022 za 

szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 

dziedzinach życia. Brat Eugeniusz Kret wielokrotnie pokazał, że w działalności Konwentu Ojców 

Bonifratrów w Prudniku najważniejsi są ludzie, a osoby z niepełnosprawnością są w Konwencie 

traktowane z szacunkiem. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie nadania 

Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego. 

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2022. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do 

otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 2.668.053,20 zł. 

Zwiększono plan dochodów majątkowych: o kwotę 186.624,20 zł. w Rozdziale 85395 (dofinansowanie 

w projekcie UE „Dostępny samorząd-grant”). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 

2.025.536 zł. w Rozdziale 75622 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych); o kwotę 

56.865 zł. w Rozdziale 75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na uczniów obywateli 

Ukrainy); o kwotę 8.400 zł. w Rozdziale 80115 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 7.194 zł. 

w Rozdziale 85202 (wpływy z usług, odsetek zwrotów oraz różnych dochodów-ORiOP Racławice 

Śląskie); o kwotę 10.000 zł. w Rozdziale 85218 (wpływy z odsetek i różnych dochodów); o kwotę  

4.000 zł. w Rozdziale 85220 (wpływy z usług); o kwotę 378,20 zł. w Rozdziale 85395 (wpływy 
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z różnych dochodów-środki Funduszu Pomocy dla osób niepełnosprawnych); o kwotę 47.855,80 zł. 

w Rozdziale 85395 (dofinansowanie w projekcie UE „Dostępny samorząd-grant”); o kwotę 257.200 zł. 

w Rozdziale 85508 (wpływy z różnych dochodów, wpłat gmin i powiatów-rodziny zastępcze). 

Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 331.519 zł., w tym: o kwotę 181.100 zł. w Rozdziale 

85510 (wpłaty z gmin i powiatów- placówki opiekuńczo-wychowawcze); o kwotę 150.419 zł. 

w Rozdziale 92195 (dot. projektów ze środków UE). Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 

ogółem 2.556.478,20 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 

85111 o kwotę 70.000 zł. (odsetki od wykupu akcji Optima); w Rozdziale 85395 - kwota 280.000 zł. 

(projekt ze środków UE-„Dostępny samorząd-grant”). Zwiększono plan wydatków bieżących, 

związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki, w tym dla placówek oświatowych: na wydatki 

bieżące w Rozdziale 71012 - kwota 39.455 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota  

177.700 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75702 - kwota 64.200 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

80102 - kwota 309.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80105 - kwota 121.000 zł.; na wydatki 

bieżące w Rozdziale 80115 - kwota 404.865,78 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 

119.108,59 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80120- kwota 406.466,84 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80148- kwota 12.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80195- kwota 164.000 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 85202- kwota 71.194 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85218- kwota 

70.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85220 - kwota 4.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

85395- kwota 72.178,20 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 100.000 zł.; na wydatki 

bieżące w Rozdziale 85406 - kwota 3.023,79 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85508 - kwota  

50.600 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 92195 - kwota 17.686 zł. Po stronie planu wydatków 

bieżących dokonano  zmniejszenia o kwotę ogółem 219.944 zł.: (przesunięcie na wydatkowanie zadań 

bieżących w innych rozdziałach oraz przeniesienie realizacji na następny rok): w Rozdziale 

75095 o kwotę 10.000 zł.; w Rozdziale 85195 o kwotę 2.000 zł.; w Rozdziale 85510 o kwotę  

34.500 zł.; w Rozdziale 92195 o kwotę 165.444zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022. 

Ad. 7 

1) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację w sprawie 

organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. 

Poinformowała, że Poinformowała, że obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie Powiatu 

informacji wynika z art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Informacja została 

przygotowana w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej. 

Zarząd Powiatu szczegółowo przeanalizował przedstawione dane zawarte w informacji. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację w sprawie organizacji  

i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. 

2) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację o realizacji 

zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Prudnicki. Poinformowała, że przygotowanie informacji wynika z planu pracy Rady Powiatu na 

2022 rok.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu informację o realizacji zadań 

oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Prudnicki. 

Ad. 8 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Prezesa Zarządu Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. o udzielenie poręczenia przez Radę Powiatu na rzecz Banku Spółdzielczego 

w Prudniku kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 000,00 zł., na okres 3 lat. Poinformowała, że 

aktualnie obowiązująca Umowa o kredyt otwarty dla posiadaczy rachunku bieżącego w Banku 

Spółdzielczym w Prudniku wygasa z dniem 3 listopada 2022 r. W trakcie negocjacji w sprawie 

odnowienia przedmiotowego kredytu Zarząd Banku Spółdzielczego powołując się na prawo bankowe 

stwierdził, iż z uwagi na utratę przez Spółkę zdolności bankowej przyznanie tego rodzaju kredytu może 

być możliwe tylko w sytuacji poręczenia przez Powiat Prudnicki.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił Skarbnikowi przeanalizowanie możliwości prawnych poręczenia oraz poprosił 

o umówienie spotkania z Prezesem Banku oraz z Zarządem Spółki PCM S.A. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła rekomendację Komisji Stypendialnej 

powołanej do zaopiniowania wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych Powiatu 

Prudnickiego oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 

2021. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała wniosek i zaproponowała przyznanie 

stypendium sportowego Pani Weronice Szopie za zdobycie srebrnego medalu w biegu na 600 m  

w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci, które odbyły się w czerwcu br. w Opolu, w kwocie 120,00 zł., na 

okres 4 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rekomendacje Komisji Stypendialnej. 
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3) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi  

i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej. Poinformowała, że rodzina od  

20.06.2022 r. jest niezawodową rodziną zastępczą, która obecnie sprawuje pieczę zastępczą nad 4 dzieci. 

Troje dzieci pochodzi z powiatu prudnickiego, jedno jest dzieckiem ukraińskim i środki za to dziecko 

są w pełni finansowane przez Urząd Wojewódzki. Rodzina w dniu 14.10.2022 r. przyjęła pod swoją 

opiekę czwarte dziecko pochodzące z powiatu prudnickiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

dokonał oceny warunków socjalno-bytowych i możliwości opiekuńczych rodziny zastępczej 

niezawodowej i uznał, że będą one wystarczające, gdy zatrudniona zostanie osoba do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich. Obecnie rodzina posiada czworo dzieci  

w pieczy zastępczej w wieku 20 dni, 3 miesięcy, 7 miesięcy i 1,5 roku i wskazana jest pomoc przy 

opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej.  

4) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zajęć TUS 

dla ucznia. Poinformowała, że prośba motywowana jest tym, iż otrzymanym od Starostwa piśmie 

odmownym w uzasadnieniu  powołano się na to, iż tego typu zajęcia są prowadzone w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. Niestety Prudnicka Poradnia na dzień dzisiejszy nie 

prowadzi tego typu zajęć i uczeń musi dojeżdżać do Nysy. Zajęcia są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania ucznia, aby mógł się uczyć na równi z pozostałymi dziećmi i nie stwarzał problemów 

wychowawczych pedagogom do uczącym. Dotychczas zajęcia były finansowane przez poprzednią 

szkołę. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zajęć TUS dla ucznia Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku, ze względu na brak podstaw prawnych. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej  

w Prudniku przy ul. Parkowej 10 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poinformowała, że Powiat 

Prudnicki jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, a stanowiącej działkę nr 587/219, 

mapa 9 o powierzchni 0,1672 ha położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10. Zgodnie z ustawą  

o gospodarce nieruchomościami oddanie w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu. 
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Z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd w/w nieruchomości wystąpił Dyrektor Poradni uzasadniając 

to potrzebą przeznaczenia na siedzibę jednostki. Przekazanie nieruchomości nastąpi protokołem 

zdawczo-odbiorczym. W protokole tym ujęte będą także w formie zestawienia tabelarycznego  

z podaniem numerów inwentarzowych ruchomości znajdujące się na stanie księgowym Wydziału 

Geodezji (…). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie budynku w trwały zarząd Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Prudniku. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia 

mieszczącego się na parterze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na rzecz Radia 

Opole oraz zajęcie wstępnego stanowiska co do warunków zawarcia nowej umowy. Dotychczasowa 

umowa obowiązuje do 31.12.2022 r. Radio Opole płaciło stawkę najmu 15,00 netto za m2 + koszty 

eksploatacji mediów. Radio Opole wnosi by zawrzeć umowę z utrzymaniem dotychczasowych 

warunków. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o ustaleniu minimalnej ceny najmu za 1 m 2 po indeksacji na okres 2 lat. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku o wyrażenie zgody na rozdział instalacji elektrycznej  

i planowane wyodrębnienie niezależnego licznika dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę pod warunkiem objęcia całego parteru instalacją elektryczną wraz  

z wejściami do obiektu. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Prezesa Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Prudniku o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 10 000 zł., 

na działalność statutową oddziału. Poinformowała, że zgodnie z § 53 Statutu ZOSP RP do kompetencji 

zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu. Do zadań tych 

należy m. in. organizacja powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych drużyn OSP i MDP oraz 

organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” na 

szczeblu powiatowym. Zabezpieczone środki finansowe w budżecie Starostwa Powiatowego  

w Prudniku na 2023 r. ułatwią realizację działań statutowych. 
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Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 10 000 zł., na 

działalność statutową Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Prudniku, w związku z brakiem możliwości 

prawnych. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji (…) o zajęcie 

stanowiska  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. Poinformowała, że Wydział został przeniesiony z budynku 

mieszczącego się w Prudniku przy ul. Parkowej 10 do głównej siedziby Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. Z uwagi na to, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń zajmowanych przez Wydział 

znacznie się zmniejszyła oraz ze względu na to, że niektóre rzeczy są na stałe zamontowane to nie ma 

możliwości zagospodarowania wszystkich środków trwałych, które stały się bezużyteczne. Proponuj się 

przekazać następujące środki trwałe: rolety na okno z prowadnicami szt. 23; podgrzewacz 

pojemnościowy szt. 2; żaluzje poziome; Meble – stół i szafki kuchenne do aneksu jadalnego; krzesło 

ISO; lustro szt. 2; szafa na akta; półka szt. 3; ogrzewacz wody pojemnościowy szt. 2; dozownik mydła 

szt. 2; ogrzewacz wody JUNIOR; dozownik ręczników papierowych mini; pojemnik na papier 

toaletowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środków trwałych dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

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

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

powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka”. Poinformowała, że droga na odcinku 

przewidzianym do remontu posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym. Posiada liczne koleiny  

i wiele ubytków w nawierzchni. Mieszkańcy Olszynki wielokrotnie monitowali w sprawie naprawy tego 

odcinka drogi, jej remont poprawi warunki bezpieczeństwa, jak również estetykę miejsca. Na podstawie 

wykonanego kosztorysu i oceny zakresu robót potrzebne środki finansowe to kwota ok. 15 000 zł., 

brutto. Dodała, że środki w takiej samej wysokości zabezpiecza Gmina Lubrza. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu zadania „Remont drogi powiatowej  

nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka finansowanego w 1/2 przez Powiat Prudnicki w wysokości  

15 000 zł. oraz Gminy Lubrza w wysokości 15 000 zł. 

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

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za III kwartał 2022 r. 

Poinformowała, że wykazane koszty dotyczą wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
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instytucji, które zostały ujęte w poszczególnych pozycjach preliminarza kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej dla 50 uczestników od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Na działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w III kwartale 2022 r. Konwent OO. Bonifratrów otrzymał kwotę 301 200,00 zł.,  

a wydatkował 282 176,77 zł. Pozostała niewykorzystana kwota z poprzednich kwartałów zostanie 

wydatkowana w IV kwartale 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za III kwartał 2022 r. 

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

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji Powiatu Prudnickiego na 

działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów  

w Prudniku za III kwartał 2022 r. Poinformowała, że Konwent przedłożył dokumenty dotyczące 

rozliczenia otrzymanej dotacji w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

niepochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 lipca 

do 30 września 2022 r. Konwent otrzymał kwotę 100 399,86 zł., a wydatkował 99 715,70 zł. Wykazane 

koszty dot. wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instytucji, które zostały ujęte  

w poszczególnych pozycjach preliminarza kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla  

50 uczestników od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Pozostała niewykorzystana kwota z poprzednich 

kwartałów zostanie wydatkowana w IV kwartale 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji Powiatu Prudnickiego na działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za III kwartał  

2022 r. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu na 2023 r. zadania – 

remontu drogi powiatowej w miejscowości Szybowice. Poinformowała, że dnia 30.09.2022 r. do 

Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek Radnego Rady Powiatu, Pana Józefa Meleszki  

w sprawie wprowadzenia przedmiotowego zadania do przyszłorocznego budżetu. Droga na wskazanym 

odcinku posiada wiele miejsc, na których stan nawierzchni i poboczy jest niezadowalający. Powstałe 

szkody są też skutkiem prowadzonych robót kanalizacyjnych w m. Szybowice przez firmę wykonawczą. 

Wydział Drogownictwa oceniając stan i parametry techniczne drogi w m. Szybowice uważa,  

że w obecnej chwili powyższy odcinek drogi powiatowej należy ująć w przyszłych planach przebudowy, 

remontu dróg powiatowych. Doprowadzenie parametrów drogi do wymaganych będzie związane  

z wieloma wykupami gruntów i odszkodowań za przebudowę ogrodzeń itp. Cała procedura przebudowy 
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jezdni będzie trwała długo, a koszt jej prowadzenia będzie bardzo wysoki. Nie ma więc możliwości 

ujęcia przebudowy tej drogi w budżecie na 2023 r. W obecnej chwili należało by rozważyć jej remont  

w zakresie istniejących parametrów z poprawą odwodnienia i warunków bezpieczeństwa w ruchu dla 

mieszkańców. Przewidywany koszt remontu ok. 4,5 km drogi w zakresie: frezowanie, wyrównanie 

nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej wraz z przebudową odwodnienia i poboczy to  

ok. 8 500 000,00 zł. Należy przewidzieć remont przedmiotowej drogi odcinkami, planując taki remont 

w długoletnim planie remontu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem. Uznał, że ze względu na brak środków finansowych nie ma 

możliwości na wprowadzenie remontu przedmiotowej drogi do projektu budżetu na 2023 r.  

W przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych, inwestycja będzie mogła być wykonana 

w przyszłych latach. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Emilia Cimochowska-Paluszek    Radosław Roszkowski 

 

Janusz Siano 

 

       Joachim Kosz 

 

Alicja Zawiślak 
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