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Protokół 241/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 15 listopada 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 hybrydowym 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 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. 
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5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) przedstawienia projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

4) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2023 r.; 

5) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego 

w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej; 

6) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego 

polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej  

w Powiecie Prudnickim na rok 2023 r.; 

7) wyznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego i ustalenia ceny wywoławczej. 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PCPR w Prudniku. 

2) Przedstawienie wyników kontroli warunków pracy i oceny ryzyka zawodowego na 

szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy, przeprowadzonej w ORiOP  

w Racławicach Śląskich. 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej oraz Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie pisma Burmistrza Białej w sprawie uzgodnienia 

i zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Łącznik. 

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

akceptacji przedłożonego przez Gminę Głogówek rozliczenia dotacji celowej na 

dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w latach 2020-

2022. 
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5) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie 

akceptacji przedłożonego przez Gminę Lubrza rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w latach 2020-2022. 

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

akceptacji przedłożonego przez Gminę Prudnik rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w latach 2020-2022. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego  

w 2023 r.”. 

8) Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter, 

użytkowanego dotychczas przez ORiOP w Racławicach Śląskich. 

9) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą  

o przydzielenie dodatkowych zajęć indywidualnych z języka polskiego dla uczennicy klasy I. 

10) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie ujęcia  

w budżecie Powiatu Prudnickiego na rok 2023: dokończenia remontu drogi powiatowej  

nr DP 1281 O Żabnik-Zawada na odcinku Żabnik-Nowa Wieś; wykonania generalnego 

remontu drogi powiatowej DP 1251 O relacji Rostkowice-Krobusz na odcinku Żabnik-

Gostomia; wykonania remontu drogi powiatowej w miejscowości Żabnik w zakresie 

istniejących ubytków w nawierzchni. 

11) Wniosek w sprawie obowiązku umieszczania napisów na wszystkich filmach 

publikowanych na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na popularnych  portalach 

społecznościowych. 

12) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie kwartalnej informacji o Spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. 

13) Przedstawienie przez Zarząd PCM S.A. ustaleń dokonanych na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu w dniu 03.11.2022 r. i 15.11.2022 r. w zakresie funkcjonowania Spółki. 

14) Przedstawienie informacji nt. bezpośredniego nadzoru nad Spółką, który będzie 

sprawowany podczas nieobecności Zarządu Spółki PCM S.A. 
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7. Zamknięcie posiedzenia. 

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

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

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przedstawienia projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. Poinformowała, że  ustala 

się dochody budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 87.902.168 zł., w tym: 

dochody bieżące w wysokości 65.871.740 zł.; dochody majątkowe w wysokości  

22.030.428 zł.; dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.704.942 zł.; dochody związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej w wysokości 38.000 zł. Ustala się wydatki budżetu Powiatu 

Prudnickiego w łącznej wysokości 95.159.650 zł., w tym: wydatki bieżące w wysokości 

65.287.980 zł.; wydatki majątkowe w wysokości 29.871.670 zł.; wydatki związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 

7.704.942 zł.; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 

38.000 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek 

sektora finansów publicznych w wysokości 94.991 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 

630.887 zł. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w kwocie 100.000 zł. i rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł. Skarbnik 

przypomniała tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, który szczegółowo określa 

uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego. Komisje Rady 

będą miały możliwość przedstawienia na piśmie opinii i wniosków dotyczących zmian do 

projektu budżetu. W przypadku wystąpienia takich wniosków/opinii, Komisja Budżetu (…) 

przygotuje zbiorczą opinię, którą przedłoży Zarządowi Powiatu, zgodnie z cyt. uchwałą Zarząd 

Powiatu zapoznaje się z opinią i rozpatruje wniesione poprawki. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową 

Powiatu należy złożyć organowi stanowiącemu (Radzie Powiatu) i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej do 15 listopada br., po przyjęciu projektu budżetu przez Zarząd Powiatu 

zostanie on złożony do Biura Rady w ustawowym terminie oraz przedłożony do RIO w Opolu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia projektu budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2023 r. 

2) 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. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. 

3) 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. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2023 r. Określa się termin 

przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 23 listopada 2022 r. do dnia 7 grudnia 2022 r. 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu 

Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Prudnickiego w 2023 r. 
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5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego 

w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej. Ogłoszenie otwartego konkursu ma za zadanie 

wyłonić organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy w celu 

zlecenia na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla 

Dorosłych wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zleconego zadania 

tj. objęcie opieką 8 podopiecznych płci żeńskiej przyjętych do domu pomocy społecznej przed 

dniem 1 stycznia 2004 r. Na realizację zadania wyłonionego w otwartym konkursie ofert na 

2023 r. Zarząd Powiatu w Prudniku przeznacza kwotę 292 000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2023 roku w zakresie pomocy 

społecznej. 

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

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego 

polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej  

w Powiecie Prudnickim na rok 2023 r. Proponuje się powołanie Komisji w składzie: Radosław 

Roszkowski – Przewodniczący Komisji; Janusz Siano – Wiceprzewodniczący Komisji; 

Joachim Kosz – Członek Komisji. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób 

posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadania. Osoby te mogą 

uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej z głosem doradczym oraz wydawać opinie. 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej określa Uchwała Nr LX/491/2022 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 30 września 2022 r. 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. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej w Powiecie Prudnickim na rok 2023 r. 
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Armii Krajowej, będącej własnością Powiatu 

Prudnickiego i ustalenia ceny wywoławczej. Poinformowała, że pierwszy ustny przetarg 

nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym, wobec braku uiszczenia wadium. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 ugn cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Przy 

sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu cenę wywoławczą w pierwszym 

przetargu ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% 

tej wartości. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość nieruchomości na kwotę  

185 000,00 zł. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 249 000,00 zł. Rozłożenie 

na raty ceny sprzedaży osiągniętej w pierwszym lub w drugim przetargu nie jest możliwe  

w świetle powołanych przepisów. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

drugiego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Prudnickiego i ustalił cenę wywoławczą w kwocie 199 000,00 zł. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wyniki kontroli zewnętrznych 

przeprowadzonych w PCPR w Prudniku w zakresie: wybranych zagadnień gospodarki 

finansowej za lata 2020-2021, przeprowadzonej przez RIO; realizacji uprzednich decyzji  

i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów 

kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, przeprowadzonej przez PIP; realizacji zadań powiatu 

wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i zgodności zatrudnienia 

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, przeprowadzonej przez Wojewodę Opolskiego; 

prawidłowości działań podejmowanych w związku z informacją o niewłaściwym 

funkcjonowaniu rodziny zastępczej, przeprowadzonej przez Wojewodę Opolskiego; 

organizacji pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, realizacji zadań przypisanych 

koordynatorom, formy i efektów udzielanej przez koordynatorów rodzinom zastępczym  

i rodzinnym domom dziecka, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wyniki kontroli warunków pracy 

i oceny ryzyka zawodowego na szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy, 

przeprowadzonej w ORiOP w Racławicach Śląskich, przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Prudniku. Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

Administracji Budowlanej oraz Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska  

w sprawie pisma Burmistrza Białej w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik. Poinformowała, że dnia 

03.11.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło pismo z Burmistrza Białej  

w przedmiotowej sprawie wraz z załącznikami. W przedstawionym projekcie zmieniono klasę 

techniczną drogi dla drogi powiatowej Nr 1268 O relacji Łącznik – Radostynia – Ligota Bialska 

oraz Nr 1274 O relacji Łącznik – Radostynia na wyższą, czyli z KD-L na KD-Z. Wydział 

Drogownictwa podejmuje aktualnie działania przebudowy drogi Nr 1274 O na odcinku  

w m. Łącznik. Zmiana planu zagospodarowania w obecnym momencie nie ma wpływu na 

wykonanie przebudowy. Podniesienie kategorii dróg wpływa na uzyskanie lepszych 

parametrów technicznych przy ich przebudowach. 

Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej  

w Białej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Łącznik. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez 

Gminę Głogówek rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie  

pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w latach 2020-2022 udzielonej Gminie na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na 

terenach wiejskich. Poinformowała, że zgodnie z treścią umowy Gmina Głogówek złożyła 

rozliczenie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z terminem 

zawartym w umowie z dołączeniem wymaganych dokumentów. Analiza sprawozdania 

wykazała, że dotacja została wykorzystana w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji celowej przedłożone przez Gminę Głogówek, 

na dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-

2022”. 

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

Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez 

Gminę Lubrza rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie  

pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w latach 2020-2022 udzielonej Gminie na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na 

terenach wiejskich. Poinformowała, że zgodnie z treścią umowy oraz zwrotem 

niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 231,95 zł. (przelew z dnia 03.11.2022 r.), Gmina 

złożyła rozliczenie dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie  

z terminem zawartym w umowie z dołączeniem wymaganych dokumentów. Analiza 

przedłożonej dokumentacji wykazała, że dotacja została wykorzystana w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji celowej przedłożone przez Gminę Lubrza, na 

dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-

2022”. 

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

Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez 

Gminę Prudnik rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie  

pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w latach 2020-2022 udzielonej Gminie na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na 

terenach wiejskich. Poinformowała, że zgodnie z treścią umowy oraz zwrotem 

niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł. (przelew z dnia 05.09.2022 r.), Gmina złożyła 

rozliczenie dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie  

z terminem zawartym w umowie z dołączeniem wymaganych dokumentów. Analiza 

przedłożonej dokumentacji wykazała, że dotacja została wykorzystana w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji celowej przedłożone przez Gminę Prudnik, 

na dofinansowanie zadań w projekcie pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-

2022”. 
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7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego w 2023 r.”. Poinformowała,  

że przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i ścieżek 

pieszo-rowerowych w terenie miejskim i zamiejskim. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 

chodników i ścieżek pieszo-rowerowych obejmuje: mechaniczne usuwanie na całej szerokości 

jezdni śniegu i lodu; ręczne lub mechaniczne usuwanie z chodników i ścieżek pieszo-

rowerowych śniegu i lodu na szerokości 1,50 mb; posypywanie jezdni, chodników i ścieżek 

pieszo-rowerowych materiałami uszorstniającymi. Kwota przeznaczona na realizację 

zamówienia wynosi: 936 000,00 zł. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 

31.12.2023 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego  

w 2023 r.”. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Ośrodka 

Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. Poinformowała, że w związku 

z przystąpieniem do ,,Programy wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze D 

Ośrodek nabył nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Z uwagi 

na powyższe dotychczas użytkowany przez ORiOP samochód marki Volkswagen Transporter 

będzie możliwy do przekazania i należy podjąć decyzję nt. jego dalszego zagospodarowania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu samochodu marki Volkswagen Transporter na stan 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

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

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

polskiego dla uczennicy klasy I, w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie Opinii z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie zajęć indywidualnych z języka polskiego dla 

uczennicy klasy I Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku na I półrocze roku szkolnego 

2022/2023. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Prudnickiego na rok 

2023: dokończenia remontu drogi powiatowej nr DP 1281 O Żabnik-Zawada na odcinku 

Żabnik-Nowa Wieś; wykonania generalnego remontu drogi powiatowej DP 1251 O relacji 

Rostkowice-Krobusz na odcinku Żabnik-Gostomia; wykonania remontu drogi powiatowej  

w miejscowości Żabnik w zakresie istniejących ubytków w nawierzchni. Poinformowała,  

że do Wydziału Drogownictwa w dniu 21.10.2022 wpłynął wniosek mieszkańców wsi Żabnik 

i Gostomia w sprawie wykonania w/w remontów dróg. Do Wydziału Drogownictwa już 

wpływały m.in. interpelacje radnych powiatowych (D. Kolbek) oraz skargi (telefoniczne lub 

słowne) dotyczące złego stanu nawierzchni na powyższych odcinkach. Na drodze DP 1281  

O w latach poprzednich Powiat Prudnicki wykonał remonty odcinków nawierzchni wraz  

z poboczami, co znacznie wpłynęło na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Do remontu 

między m. Żabnik i Nowa Wieś Prudnicka w chwili obecnej pozostaje odcinek ok. 400 mb. – 

przewidywany koszt wykonania 450 000,00 zł. Droga nr DP 1251 O relacji Rostkowice-

Krobusz choć nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, 

bezpieczeństwu mienia lub środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu. 

Remont cząstkowy – usunięcie ubytków w m. Żabnik zostanie wykonany w IV kwartale 2022. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Burmistrza Białej o partycypację w kosztach dokończenia 

remontów w/w dróg. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie obowiązku 

umieszczania napisów na wszystkich filmach publikowanych na stronie internetowej Powiatu 

Prudnickiego oraz na popularnych  portalach społecznościowych. Poinformowała, że ustawa  

o ,,Dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” 

zobowiązuje do zapewnienia napisów do materiałów filmowych do wszystkich treści 

należących do podmiotu publicznego, w tym tych publikowanych na stronach internetowych, 

stronie na Facebooku, czy kanale YouTube. Jednostki samorządowe nie są zobowiązane do 

zapewnienia napisów do filmów i nagrań audio nadawanych tylko na żywo. Jeśli natomiast po 

emisji na żywo nagrania te zostaną zamieszczone na stronie internetowej, będą musiały zostać 

opatrzone napisami. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska  

w sprawie kwartalnej informacji o Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Głubczycach. Poinformowała, że z informacji za III kwartał przesłanej przez Spółkę wynika, 

że sytuacja Spółki jest stabilna, posiada zdolność kredytową oraz płynność finansową. 

Niemniej strata netto Spółki za trzeci kwartał 2022 r. wynosi 19.063,41 zł., czego wynikiem 

jest postępujący wzrost cen paliw i części. Okres wakacyjny był czasem niewielkich 

przychodów ze sprzedaży biletów. Spadek straty w porównaniu do pierwszego kwartału wynosi 

59.555,87 zł., z kwoty 78.619,28 zł., na 19.063,41 zł. Należy mieć na uwadze, że w przypadku 

utrzymywania się ujemnego bilansu Spółki, Powiat Prudnicki jako wspólnik zobowiązany 

będzie do dopłat w granicach dziesięciokrotności wartości nominalnej objętych udziałów,  

tj. 200 udziałów w wartości nominalnej 50,00 zł., o łącznej wartości 10.000,00 zł. – kwotą 

100.000,00 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

13) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, że wraz z Panią Prokurent 

Wiesławą Gajewską w dniu 07.11.2022 r. spotkał się z Panią Beatą Cyganiuk p.o. Dyrektora 

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach: 

zwiększenia przez NFZ planu finansowego w roku 2023 dla Oddziału Pediatrii; przeniesienia 

w roku 2023 na inne szpitalne komórki organizacyjne, kwot ujętych w aktualnym planie 

finansowania Oddziału Ginekologii Planowej w przypadku jego ewentualnej likwidacji; 

zwiększenia finansowania przez NFZ wzrostu ilości łóżek w Zakładzie Opiekuńczo 

Leczniczym w Głogówku; utworzenia Oddziału Geriatrii. Oddział Pediatrii jest wysoce 

nierentowny, za 9 m-cy 2022 r. ujemny wynik finansowy stanowi kwotę ok. 830 tys. zł. NFZ 

nie widzi możliwości znacznego wzrostu finansowania tego świadczenia w najbliższym okresie 

czasu. Z uwagi na znaczenie społeczne tego Oddziału dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego, 

Zarząd Spółki widzi tylko dwa rozwiązania dla utrzymania jego funkcjonowania: coroczne 

dofinansowanie w kwocie ok. 800 tys. zł przez Powiat Prudnicki; wspólne coroczne 

dofinansowanie w kwocie ok. 800 tys. zł przez Powiat Prudnicki i gminy wchodzące w skład 

Powiatu Prudnickiego.  

Mając powyższe na uwadze Zarząd Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

wnosi do Zarządu Powiatu Prudniku w możliwie szybkim okresie czasu o podjęcie stosownych 

działań wskazanych powyżej. 
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Opolski Oddział Wojewódzki NFZ poinformował Zarząd Spółki, iż jest możliwość 

przeniesienia aktualnej kwoty finansowania Oddziału Ginekologii Planowej na działalność 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku i nowo zorganizowanego Oddziału Geriatrii, 

ale na podstawie rozpisanego konkursu w trybie ustawy o działalności leczniczej. Ponadto 

Zarząd został poinformowany, że w początkowych miesiącach 2023 roku będą przeprowadzone 

postępowania (niezależnie od informacji powyżej) konkursowe na świadczenia zdrowotne  

z zakresu ginekologii planowej i opieki długoterminowej. 

Biorąc to pod uwagę Zarząd Spółki postanowił: przygotować Oddział do postępowania 

konkursowego oczekując podwyższenia kwoty na świadczenia z zakresu ginekologii planowej; 

przenieść Oddział do wolnych pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku Szpitala oraz 

maksymalnie zredukować jego koszty funkcjonowania; odrębnie przystąpić do postępowania 

konkursowego na świadczenia z zakresu geriatrii realizowanych w dotychczasowych 

pomieszczeniach Oddziału Ginekologii Planowej na co najmniej 15-tu łóżkach; odrębnie 

przystąpić do postępowania konkursowego z zakresu opieki długoterminowej z wnioskiem  

o zwiększenie tych świadczeń o 15 łóżek kosztem działalności komercyjnej. Zarząd Spółki 

odstąpi od złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu jako Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy na likwidację Oddziału Ginekologii Planowej do czasu 

rozstrzygnięcia przez NFZ postępowania konkursowego na to świadczenie. Zarząd Spółki 

przygotuje pod względem lokalowym, kadrowym i sprzętowym utworzenie Oddziału Geriatrii 

a następnie złoży stosowny wniosek do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w sprawach jego finansowania. Przewidywany okres złożenia stosownego 

wniosku to 31.12.2022 r. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i wyraża aprobatę z pomysłu utworzenia 

Oddziału Geriatrii oraz zobowiązuje się do zorganizowania z Gminami spotkania w sprawie 

utrzymania Oddziału Pediatrii po 12 grudnia br. 

14) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, że wraz z Prokurent Panią 

Wiesławą Gajewską będą nieobecni w pracy w dniach od 16.11.2022 r. do dnia 09.12.2022 r. 

W tym czasie nadzór bezpośredni nad Spółką sprawować będą: Prokurent Pani Małgorzata 

Kołodziejczyk – we wszystkich sprawach reprezentacji Spółki; Dyrektor ds. medycznych Pan 

Zdzisław Imiołek – w zakresie spraw medycznych leczniczych i personalnych. Ponadto Pani 

Bożenie Wasilewskiej – Kierownikowi Biura Zarządu udzielono pełnomocnictwa do realizacji 

spraw administracyjnych zwłaszcza dotyczących korespondencji wewnątrz Spółki oraz 

korespondencji wychodzącej. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Ad.7 

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

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

   Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 

       Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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