
str. 1 
 

 

Protokół 238/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 28 października 2022 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

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

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku zwołanej na dzień 28 października 2022 r. poprzez:  

1) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały 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; 

2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2022 r.; 
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3) wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu raportu z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały zmieniającego 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. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za III kwartał 2022 r. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Głogówku. 

3) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup 

oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”. 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego 

przekazania 12 szt. płyt betonowych – chodnikowych. 

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

budżetu zadania – remontu obiektu mostowego nr JNI 01011338 w pasie drogi powiatowej nr 1526 O 

relacji Korfantów – Biała w m. Biała. 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia i wykupienia 

drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 1256 O relacji Korfantów – Biała. 

7) Przedstawienie pisma Prudnickiego Uniwersytetu III Wieku z prośbą o dofinansowanie wyjazdu 

integracyjnego z okazji 15-lecia Uniwersytetu. 

8) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 

z prośbą o przydzielenie 1 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki w roku szkolnym 

2022/2023 dla uczennicy kl. II a. 

9) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie stawki żywieniowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie. 

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

przedłożonego przez Burmistrza Białej dokumentu pn.: ,,Raport z wykonania programu ochrony 

środowiska dla miasta i gminy Biała za lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

11) Przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej PCM S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie: 
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a) wyrażenia opinii w zakresie Porozumienia dot. wypłaty wynagrodzenia za tzw. nadwykonania 

kontraktowe wykonane na Oddziale Ginekologii Planowej w roku 2021 i I kwartale 2022 r.; 

b) wyrażenia zgody na ustanowienie prokury samoistnej. 

Po sesji: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych, miejskich i zamiejskich, prowadzonych 

przez Wydział Drogownictwa; 

2) wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego; 

3) wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

4) wyrażenia zgody na złożenie wniosku na realizację programu pn. „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2023; 

5) wyrażenia zgody na złożenie wniosku na realizację programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 

2023; 

6) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

7) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

8) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.; 

9) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. 

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 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku, 

zwołanej na dzień 28 października 2022 r. poprzez: 
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1) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały 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. Autokorekta 

podyktowana jest tym, iż w § 9 ust. 1 pkt 5 błędnie wskazano kwotę dotacji przyznanej z tytułu pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób, z kwoty 275 812,00 zł., na kwotę 288 656,00 zł. W konsekwencji zmianie uległa 

również ogólna kwota zaplanowana w budżecie Powiatu na realizację Programu na rok 2022, z kwoty 

400 832,00 zł., na kwotę 413 676,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną autokorektę projektu uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały 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. 

2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2022 r. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.943 zł. w Rozdziale 85595 (środki Funduszu 

Pomocy dla pieczy zastępczej). Po zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

dostosowujemy uchwałę budżetową na rok 2022 do w/w rozporządzenia po zmianach, tj.: zwiększono 

dochody bieżące o kwotę 228.585,50 zł. w Rozdziale 75495 §2100 (nowy paragraf)-środki z Funduszu 

Pomocy; zwiększono dochody bieżące o kwotę 770 zł. w Rozdziale 85395 §2100 (nowy paragraf)-

środki z Funduszu Pomocy, natomiast: zmniejszono dochody bieżące w Rozdziale 75495 §0970 

o kwotę 228.585,50 zł.; zmniejszono dochody bieżące w Rozdziale 85395 §0970 o kwotę 770 zł. 

Zmniejszono plan dochodów majątkowych: w Rozdziale 60014 zmniejszamy dochody o kwotę 

6.750.000 zł. (dot. zadania z Polskiego Ładu-przesunięcie realizacji na 2023 rok). Zwiększono plan 

wydatków bieżących na wydatki bieżące w Rozdziale 85510 - kwota 1.943 zł. (środki Funduszu 

Pomocy dla pieczy zastępczej). Zmniejszono plan wydatków majątkowych w Rozdziale 60014 

zmniejszamy wydatki o kwotę 6.750.000 zł. (dot. zadania z Polskiego Ładu-przesunięcie realizacji na 

2023 rok). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną autokorektę projektu uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

3) wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego. W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub 

zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 
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pkt 2 i 3 UoFP wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie 

w poz.1.1.1.14 „Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy” do realizacji w latach 2022-2023 na kwotę 

ogółem 60.285 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 736 zł., na 2023 r. na kwotę 59.549 zł.; w wydatkach 

bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.15 „Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” do 

realizacji w latach 2022-2023 na kwotę ogółem 115.417 zł., na 2023 r. W wykazie przedsięwzięć  

w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w poz.1.3.1.1 „Opłaty za odkupienie od OPTIMA 

Medycyna S.A” zwiększono wydatki w 2022 roku o kwotę ogółem 70.000 zł.; w wydatkach 

majątkowych w poz. 1.3.2.2 "Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" (Polski Ład) do realizacji 

w latach 2022-2023 zwiększono wartość ogółem o 400.000 zł. oraz przeniesiono kwotę 7.640.000 zł. 

do realizacji na 2023 rok. Wartość ogółem po zmianach wynosi 16.300.000 zł.; w wydatkach 

majątkowych w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa  drogi powiatowej  nr 1617 O relacji Łąka 

Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I" do realizacji w latach 2021-

2023 dokonano przesunięcia kwoty 870.370 zł. na 2023 rok.  Kwota ogółem po zmianach wynosi 

4.200.370 zł., w tym na 2022 r. kwota 300.000 zł., na 2023 r. kwota 3.900.370 zł.; w wydatkach 

majątkowych w poz. 1.3.2.4 "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" (Polski Ład) 

przesunięto okres realizacji do 2024 roku oraz zaktualizowano kwotę ogółem. Kwota ogółem po 

zmianach wynosi 5.819.200 zł., w tym na 2022 r. kwota 49.200 zł., na 2023 r. kwota 3.110.000 zł., na 

2024 r. kwota 2.660.000 zł.; w wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2.5 "Termomodernizacja Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego" (Polski Ład) przesunięto okres realizacji do 2024 roku oraz zaktualizowano 

kwotę ogółem. Kwota ogółem po zmianach wynosi 6.140.000 zł., w tym na 2022 r. kwota 80.000 zł., 

na 2023 r. kwota 3.030.000 zł., na 2024 r. kwota 3.030.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów  

i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. 

W 2022 r. przychody nie ulegają̨ zmianie. Zwiększono przychody budżetu w 2023 r. o kwotę  

870.370 zł., w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach o kwotę 870.370 zł. Przychody na 2023 rok w kwocie 870.370 zł. są 

przeznaczone na realizacje zadania wykazanego w poz.1.3.2.3 „Przebudowa i rozbudowa drogi 

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

Etap I", są to środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r . 

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

w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 
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Ad. 6 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały zmieniającego 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. Konsultacje odbyły się  

w dniach od 11 do 26 października 2022 r. Projekt uchwały został opublikowany w dniu 30 września 

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

w Prudniku wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag. W toku konsultacji nie wpłynęła 

żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag.  

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

Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację z wykonaniu budżetu Powiatu 

Prudnickiego za III kwartał 2022 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki nie udzielał poręczeń  

i gwarancji, nie występują zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął. Dane 

dotyczące wykonania budżetu jst w tym: dochody – 57 548 838,34 zł., w tym dochody majątkowe –  

5 988 676,71 zł.; wydatki – 54 013 292,66 zł., w tym wydatki majątkowe 4 472 663,62 zł.; nadwyżka – 

3 535 545,68 zł.; przychody – 10 808 905,77 zł.; rozchody – 4 692 634,22 zł.; ogółem –  

9 651 817,23 zł. Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

porozumienia o Wolnym Handlu: plan – 6 757 789,00 zł., wykonanie – 5 044 701,59 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

zmiany lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głogówku. Poinformowała, że Gmina 

Głogówek zwróciła się z prośbą o przeniesienie od 1 listopada 2022 r. punktu w Głogówku z Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku, ul. Aleja Lipowa  

6 b., w związku z remontem GOK-u. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie od 1 listopada 2022 r. punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Głogówku z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o wszczęcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego 
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wraz z oprogramowaniem”. Poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 

serwera z oprogramowaniem do kopii zapasowych, macierzy dyskowej, komputerów oraz drukarek. 

Tryb udzielenia zamówienia to przetarg nieograniczony, a całkowita szacunkowa wartość zamówienia 

wynosi 244 792,68 zł. netto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania płyt betonowych – 

chodnikowych. Poinformowała, że do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła prośba Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Prudniku o nieodpłatne przekazanie 12 szt. płyt  

o wymiarach 50x50. Płyty będą wykorzystane do realizacji zadania „Kompleksowa renowacja szlaków 

pieszych w Gminie Prudnik i szkolenie kadr”, w ramach którego zaplanowana jest budowa wiaty – 

miejsca odpoczynku na Głównym Szlaku Sudeckim, na Długocie w Dębowcu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie 12 szt. płyt betonowych – chodnikowych dla 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Prudniku. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania – remontu obiektu 

mostowego nr JNI 01011338 w pasie drogi powiatowej nr 1526 O relacji Korfantów – Biała w m. Biała. 

Poinformowała, że bariera betonowa mostu została zniszczona w skutek zdarzenia drogowego  

w 2020 roku i do dnia dzisiejszego nie została naprawiona. Na podstawie przeglądów podstawowych  

z lat 2020-2021 most wymaga pilnego remontu pod względem usunięcia uszkodzeń polegających na 

znacznych korozjach zbrojenia rygla mostu. Zwłoka w naprawie może być przyczyną powstania 

zagrożenia w postaci osłabienia konstrukcji i nośności. Wykonanie remontu zabezpieczy most przed 

dalszą degradacją i większymi kosztami jego naprawy. Przewidywany koszt remontu mostu to 

65 000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenia do budżetu zadania – remontu obiektu mostowego  

nr JNI 01011338 w pasie drogi powiatowej nr 1526 O relacji Korfantów – Biała w m. Biała. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia i wykupienia drzew znajdujących się w pasie 

drogi powiatowej nr 1256 O relacji Korfantów – Biała. Poinformowała, że do Starostwa Powiatowego 
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w Prudniku wpłynął wniosek osoby prywatnej w wprawie wycięcia i wykupienia 1 szt. drzewa gatunku 

lipa, 3 szt. drzewa gatunku topola rosnących w w/w pasie drogi powiatowej. Drzewa są uschnięte, ich 

gałęzie łamią się i spadają na drogę stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzew i sprzedaż drewna za 40% jego wartości osobie 

prywatnej, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Prudnickiego Uniwersytetu III 

Wieku  z prośbą o dofinansowanie wyjazdu integracyjnego z okazji 15-lecia Uniwersytetu do Kotliny 

Kłodzkiej. Kwota, która pokryje koszty przejazdu członków wynosi 2000,00zł.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie wyjazdu integracyjnego z okazji 15-lecia 

Uniwersytetu III Wieku. Zwrócił uwagę, iż organizacje pozarządowe mogą w ramach ogłaszanych przez 

samorząd powiatu prudnickiego konkursów, aplikować o dofinansowanie realizacji zadań publicznych, 

udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym z pominięciem ustawy o pożytku publicznym  

i wolontariacie jest niezgodne z prawem. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku z prośbą o przydzielenie 1 godziny zajęć rozwijających 

uzdolnienia z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 dla uczennicy kl. II. Poinformowała,  

że uczennica posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku popartą badaniami, 

która potwierdza ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne i wskazuje jako niezbędne dodatkowe 

zajęcia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu przydzielił 1 godzinę zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki na semestr br. dla 

uczennicy kl. II. 

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

wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska  

w sprawie stawki żywieniowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie. Poinformowała, 

że od trzech lat nie była zmieniana stawka mimo znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych. Do 

wydatków w Placówce podchodzi się racjonalnie, zakupy są planowane z wyprzedzeniem  

i wykorzystaniem promocji w poszczególnych sklepach, jednakże aktualnie trudno jest utrzymać 

wydatki w dziennej stawce 21,50 zł. Aktualna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł. na pierwsze i drugie 

śniadanie, podwieczorek i kolację. Znaczna część tej kwoty wydatkowana jest na pieczywo. Obiad 

dwudaniowy dowożony jest w ramach cateringu za kwotę 16,50 zł. na wychowanka. W 2022 roku 
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znacznie wzrosły ceny większości artykułów spożywczych, co sprawiło, że trudno jest zapewnić 

pełnowartościowe żywienie wychowanków Placówki w ustalonej dotychczas kwocie. Aktualnie nie ma 

możliwości urozmaicania posiłków i sprostania potrzebom żywieniowym nastolatków.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie stawki żywieniowej w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Mochowie z 5,00 zł., do 8,00 zł. 

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

Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Białej dokumentu  

pn.: ,,Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Biała za lata 2020-2024  

z perspektywą do roku 2028”. Poinformowała, że polityka ochrony środowiska jest prowadzona na 

podstawie strategii, programów i dokumentów programowych m.in. poprzez gminne programy ochrony 

środowiska. Z programu organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raport, który przedstawia 

radzie gminy, następnie raport przekazywany jest organowi wykonawczemu powiatu. Program Ochrony 

Środowiska dla Miasta i Gminy Biała stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej 

w gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich 

szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie skutecznych 

mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia 

wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na poziomie 

gminnym należy pamiętać, że zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ 

na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd 

gminy oraz podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez 

samorząd gminny wpływa na możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie 

gminy. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach POŚ można zaliczyć: budowę  

i modernizację dróg, ścieżek rowerowych; urządzanie, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni; 

edukację ekologiczną. Większość zadań przewidzianych do realizacji do roku 2022 została 

zrealizowana, a Gmina Biała osiągnęła zakładane cele środowiskowe. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu przyjął ,,Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Biała 

za lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwały Rady Nadzorczej PCM S.A.  

z dnia 18 października 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii w zakresie Porozumienia dot. wypłaty 

wynagrodzenia za tzw. nadwykonania kontraktowe wykonane na Oddziale Ginekologii Planowej  

w roku 2021 i I kwartale 2022 r. Poinformowała, że Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opinię  
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w sprawie wypłaty wynagrodzenia. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustanowienie prokury dla Pani 

Małgorzaty Kołodziejczyk. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 8 

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

zimowego utrzymania dróg powiatowych, miejskich i zamiejskich, prowadzonych przez Wydział 

Drogownictwa.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg 

powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Drogownictwa. 

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

do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Mieszkowicach, oznaczonej jako nr 647/12, mapa 5, o powierzchni 0,0205 ha, stanowiącą 

własność Powiatu Prudnickiego. Do przetargu przystąpić mogą właściciele nieruchomości sąsiednich 

(graniczących) z działką 647/12. 

Starosta Prudnicki 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. 

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

nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności. Poinformowała,  

że zgodnie z wnioskiem Pani Doroty Podróżnej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Prudniku z dnia 18 października 2022 r. wyznacza się Panią Urszulę Kwiecińską-Jatkiewicz – 

nauczyciela Poradni, do zastępowania dyrektora Poradni w przypadku jego nieobecności w zakresie 

wszelkich czynności, do których wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony jest 

dyrektor Poradni. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego 

dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności. 
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4) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na realizację programu pn. „Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Poinformowała, że poprzednie edycje Programu 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, które dzięki niemu uzyskały 

możliwość poprawy jakości życia, w szczególności poprzez wsparcie w kontaktach społecznych, 

zapewnienia adekwatnego do potrzeb wsparcia i pomocy w wyjściu z domu, zaangażowania się w życie 

społeczno-kulturalne, w tym udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych  

i społecznych. Kolejna edycja podobnie jak obecna umożliwia przyznanie usług osobom 

niepełnoletnim, co jest bardzo pomocne zarówno dla dzieci z niepełnosprawnościami jak i ich 

opiekunów, a także kładzie nacisk na pomoc osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia. 

Dodatkowo w Programie jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje środki finansowe na pokrycie 

kosztów obsługi realizowanych zadań. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na 

realizację programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

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

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na realizację programu pn. „Opieka 

Wytchnieniowa” – edycja 2023. Poinformowała, że realizowany obecnie Program Resortowy „Opieka 

Wytchnieniowa” – edycja 2022 pokazał, że realizowane w jego ramach usługi opieki wytchnieniowej 

są cennym uzupełnieniem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, 

nakierowanym  na pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu 

wsparcia, które nie korzystają z usług asystenckich. Opieka wytchnieniowa może być świadczona  

w dwóch formach: opieki dziennej, realizowanej w maksymalnym wymiarze 240 godzin rocznie oraz 

opieki całodobowej, realizowanej w maksymalnym wymiarze 14 dni. Zgodnie z zawartą umową z formy 

całodobowej skorzystają opiekunowie 5 osób niepełnosprawnych, ponadto zostało zawarte 15 umów na 

opiekę dzienną. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na 

realizację programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. 

6) 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. 

7) 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. 

8) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Pomocy na 2022 r. 

9) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 

2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Agnieszka Zagórska      Radosław Roszkowski 

 

Janusz Siano 

 

       Joachim Kosz 
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Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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