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Protokół 242/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 18 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Prudniku; 

2) uchylającą uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego Powiatu Prudnickiego na 

rzecz Prudnickiego Centrum Medycznego Spółki Akcyjnej w Prudniku (karetka); 

3) w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

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 2023; 

4) w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 241/875/2022 z dnia  

15 listopada 2022 r. dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych Powiatu Prudnickiego w 2023 roku. 

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

w sprawie: 

1) przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej" - edycja 2023 (druk nr 502); 

2) przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - 

edycja 2023 (druk nr 503); 

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 (druk nr 504); 

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 

użytkowej 12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego w Prudniku przy  

ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 

10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030533/0 

z Radiem Opole S.A. (druk nr 505); 

5) wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 506); 
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6) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 507). 

7. Sprawy różne: 

1) Wystąpienie z wnioskiem do Powiatowo-Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze”  

o przedstawienie informacji w zakresie spełnienia wymogów dostępności transportowej. 

2) Przedstawienie sprawozdania z realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” 

2021 r. 

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

październik 2022 r. z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego 

w roku 2022” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja 

Nowatorstwo. 

4) Przedstawienie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023. 

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

przyznania pomocy finansowej w 2023 r. dla 10 sołectw Gminy Biała na wykonanie zadań 

planowanych do realizacji służących poprawie warunków życia, aktywnych społeczności 

sołeckich w ramach ,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”. 

6) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zwiększenie  

w budżecie Powiatu na 2022 r. dotacji dla Konwentu oo. Bonifratrów w Prudniku na działalność 

warsztatu terapii zajęciowej. 

7) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie 

stanowiska w sprawie zatrudnienia sprzątaczki na umowę zlecenie do Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie. 

8) Przedstawienie uchwały Zarządu PCM S.A. w sprawie utworzenia ,,Oddziału 

Geriatrycznego”. 

9) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Prezesa Klubu LKS Rolnik Biedrzychowice z prośbą  

o nieodpłatne użyczenie mikrobusa do transportu zawodniczek na treningi i mecze z terenu 

Powiatu Prudnickiego do Głogówka. 
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10) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie posprzątania 

i sprzedaży 1 szt. drzewa gatunku dąb, przy drodze powiatowej Nr 1281 O relacji Żabnik-

Zawada. 

8. 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 zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

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

uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego (karetki) Powiatu Prudnickiego na rzecz 

Prudnickiego Centrum Medycznego Spółki Akcyjnej w Prudniku, ze względu na obowiązek 

sporządzenia sprawozdania przez PCM S.A. zgodnie z art. 311 KSH. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie przekazania 

mienia ruchomego Powiatu Prudnickiego na rzecz Prudnickiego Centrum Medycznego Spółki 

Akcyjnej w Prudniku. 

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

przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 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 2023. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji  

w okresie od dnia 29 listopada 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 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 2023. 

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

zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 241/875/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. 

dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu 

Prudnickiego w 2023 roku. Poinformowała, że w w/w uchwale, w Rozdziale II Wysokość 

środków finansowych w § 2 jest: ,,Na realizację zadania wyłonionego w otwartym konkursie 

ofert na rok 2023 Zarząd Powiatu w Prudniku przeznacza kwotę 292 000,00 zł.”, winno być: 

,,Na realizację zadania wyłonionego w otwartym konkursie ofert na rok 2023 Zarząd Powiatu 

w Prudniku przeznacza kwotę 288 000,00 zł.”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 

w Prudniku Nr 241/875/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczącej ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2023 roku. 

Ad. 6 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023. 

Poinformowała, że poprzednie edycje Programu, oraz trwająca obecnie, cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, które dzięki niemu uzyskały możliwość: 

poprawy jakości ich życia, w szczególności poprzez wsparcie w kontaktach społecznych; 

zapewnienie adekwatnego do potrzeb wsparcia i pomocy w wyjściu z domu; ułatwienie 

zaangażowania się w życie społeczno-kulturalne, w tym udział w wydarzeniach społecznych, 

kulturalnych i rozrywkowych. Program realizowany jest w Powiecie od pierwszej edycji  

i z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania tą formą pomocy wśród osób 

niepełnosprawnych oraz ich rodzin, interakcji społecznych oraz mobilności osób, którym stan 

zdrowia pozwala na opuszczenie domów, a także poprawę komfortu życia. W roku  
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2020 PCPR zatrudniło, w formie umowy zlecenie, 35 asystentów osób niepełnosprawnych,  

a z usług asystenckich skorzystało ponad 50 osób. Obecnie są zawarte 132 umowy, 

wspieranych jest 123 niepełnosprawnych, w tym 18 dzieci oraz 91 dorosłych o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie wciąż do PCPR w Prudniku zgłaszają się kolejne 

osoby z prośbą o przyznanie usług asystenckich, które są realizowane w miarę możliwości 

finansowych. Osoby te są zainteresowane udziałem w Programie, o ile będzie kontynuowany. 

Program pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, podobnie jak 

trwająca edycja, 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 przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej" - edycja 2023. 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Poinformowała,  

że realizowana obecnie edycja programu pokazała, że realizowane w jego ramach usługi opieki 

wytchnieniowej są cennym uzupełnieniem Programu pn. ,,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 i opieki całodobowej, 

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

całodobowej skorzystają opiekunowie 5 osób niepełnosprawnych, ponadto PCPR zawarł  

15 umów na opiekę dzienną. Beneficjenci Programu są zainteresowani skorzystaniem z tej 

formy pomocy również w kolejnych latach. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - 

edycja 2023. 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 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. Poinformowała, że podjęcie uchwały 

wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych na rehabilitację społeczną  

i dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dla dzieci z niewykorzystanych środków na  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dorosłych w wysokości 

5.000,00 zł.   

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały 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) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia  

o powierzchni użytkowej 12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego  

w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków  

nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą  

nr KW OP1P/00030533/0 z Radiem Opole S.A. Poinformowała, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 

7a w związku z art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu wydzierżawia, 

wynajmuje, użycza oraz oddaje w użytkowanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy 

czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga 

zgody Rady Powiatu, zgoda Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie 

zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W przedmiotowej sprawie umowa najmu będzie 

stanowiła drugą umowę z tym samym podmiotem. Zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym 
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uzasadnione jest zapewnieniem działalności publicznego medium na rzecz lokalnej 

społeczności w celu umożliwienia informowania o wydarzeniach wspólnoty powiatowej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 

użytkowej 12,54 m2 mieszczącego się na parterze budynku położonego w Prudniku przy  

ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 

10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030533/0 

z Radiem Opole S.A. 

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

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Poinformowała, że zgodnie z ustawą 

z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej. Bieżący nadzór nad 

przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie. Za 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada Starosta.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania 

i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po 

przeanalizowaniu planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan 

dochodów o kwotę ogółem 2.305.310 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 

15.600 zł. w Rozdziale 75411 (dot. dotacji z Fundusz Wsparcia dla KPSP oraz wpływów 

z pozostałych odsetek); o kwotę 2.025.536 zł. w Rozdziale 75622 (wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych); o kwotę 189.981 zł. w Rozdziale 75802 (uzupełnienie 

dochodów z rezerwy); o kwotę 29.700 zł. w Rozdziale 80115 (wpływy z różnych dochodów); 

o kwotę 5.855 zł. w Rozdziale 80117 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 1.468 zł. 

w Rozdziale 80195 (wpływy z usług); o kwotę 37.170 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy różnych 
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dochodów-ORiOP Racławice Śląskie). Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę  

279.091 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych: o kwotę 28.116 zł. w Rozdziale 

85295 (dot. projektów ze środków UE). Zmniejszono plan dochodów bieżących: o kwotę 

88.758 zł. w Rozdziale 75495 (dot. projektów ze środków UE); o kwotę 62.875 zł. w Rozdziale 

85295 (dot. projektu ze środków UE); o kwotę 99.342 zł. w Rozdziale 92195 (dot. projektów 

ze środków UE). Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę ogółem 2.032.219 zł. Po 

stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 85202 o kwotę 

20.000 zł. (Zakup pieca parowego do ORIOP Racławice Śląskie). Zwiększono plan wydatków 

bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki, w tym dla placówek 

oświatowych: na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - kwota 100.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 75020 - kwota 136.444 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75411 - kwota  

15.600 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80102 - kwota 243.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80105 - kwota 50.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - kwota  

369.700 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 210.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80134- kwota 88.500 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80148- kwota  

12.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80195- kwota 219.323 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85202- kwota 207.151 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85311- kwota  

10.001 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 28.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85495 - kwota 7.500 zł. Po stronie planu wydatków bieżących dokonano  

zmniejszenia o kwotę ogółem 6.000 zł., w Rozdziale 75095 o kwotę 6.000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Ad.7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z zapisami § 9 

ust. 1 pkt. 3 Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze” oraz Ustawy  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, należy wystąpić z wnioskiem 

do Związku o przedstawienie informacji w zakresie spełnienia wymogów dostępności 

transportowej, tj.: liczby pojazdów kursujących na terenie Powiatu Prudnickiego, 

dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (określenie kursów); 

dostosowania systemu informacji dla pasażera, z wykorzystaniem środków wspierających 

komunikowanie się (w autobusach, na dworcach i przystankach); dostępności strony 
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internetowej oraz zawieranych informacji; zakres dostosowania centrów przesiadkowych oraz 

przystanków autobusowych pod względem architektonicznym. W przypadku braku  

w/w dostosowań Związek winien wskazać plan wdrożenia oraz przybliżony termin realizacji. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić z wnioskiem do Powiatowo-Gminnego Związku Transportu 

,,Pogranicze” o przedstawienie informacji w zakresie spełnienia wymogów dostępności 

transportowej. 

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

przedstawiła sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” 2021 r.: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – otrzymano 

środki w wysokości 110 701,85 zł., wykorzystano 100 973,98 zł.; zwrócono do PFRON 

9 727,87 zł.; Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – otrzymano 

środki w wysokości 97 930,53 zł., wykorzystano 87 900,57 zł., zwrócono do PFRON  

10 029,96 zł.  

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny 

samorząd” w 2021 r., realizowanego przez PCPR w Prudniku. 

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

w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc październik 2022 r. z wykonania 

zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” realizowanego 

przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło przedmiotowe sprawozdanie w dniu 16.11.2022 r. 

Do sprawozdania dołączono komplet dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową 

realizację zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc październik 2022 r.  

z wykonania zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” 

realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 
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4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniach od 31 

października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w 

Prudniku Nr 237/853/2022 z dnia 21 października 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

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

z niedopełnieniem wymogów prawnych przez Wydział Komunikacji i Transportu, uchwała nie 

będzie procedowana na najbliższej sesji. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie przyznania pomocy finansowej  

w 2023 r. dla 10 sołectw Gminy Biała na wykonanie zadań planowanych do realizacji służących 

poprawie warunków życia, aktywnych społeczności sołeckich. Poinformowała, że w związku 

z informacją otrzymaną przez Burmistrza Gminy Biała, dotyczącą kontynuacji przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  

w nowym, trzyletnim rozdaniu w latach 2023-2025, Gmina Biała planuje uczestniczyć  

w w/w projekcie. W ramach projektu każde sołectwo ma możliwość otrzymania 6 500 zł. 

Warunkiem otrzymania dotacji jest wymagany wkład własny gminy, który winien być 

zabezpieczony w wysokości 20 %, czyli 1 300 zł. (na sołectwo). Termin składania wniosków 

do Urzędu Marszałkowskiego nie został jeszcze ustalony. Burmistrz Białej zwrócił się z prośbą 

o przyznanie pomocy finansowej na 2023 r. dla 10 sołectw, zgodnie z zestawieniem 

przedłożonym w piśmie. W latach 2020-2022 Powiat Prudnicki w formie dotacji przekazał dla 

wszystkich 76 sołectw Powiatu kwotę w wysokości 76 000 zł. Kwota dotacji w nowym 

trzyletnim rozdaniu na lata 2023-2025 łącznie na 76 sołectw w Powiecie Prudnickim, przy 

minimalnej dotacji wynoszącej 1 300 zł., wynosiłaby 98 800 zł. (rocznie ok. 32 950 zł.). Na 

dzień złożenia wniosku, Referat nie zaplanował w budżecie na rok 2023 środków na w/w cel. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził chęć kontynuowania wsparcia finansowego w kolejnej edycji projektu 

,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” pod warunkiem, że Powiat pokrywa 50 % wkładu 

własnego deklarowanego przez Gminy, nie więcej jednak niż 1 300 zł. 

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

przedstawiła wniosek o zwiększenie w budżecie Powiatu na 2022 r. dotacji dla Konwentu  
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oo. Bonifratrów w Prudniku na działalność warsztatu terapii zajęciowej. Poinformowała, że 

zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 

algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, 

wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie 

terapii zajęciowej w 2022 r. wzrosła do 25 896,00 zł., z kwoty 24 096,00 zł. Wnioskowana do 

uwzględnienia w budżecie kwota związana jest z koniecznością zabezpieczenia 10 % kosztów 

działalności warsztatu, co jest zgodne z zasadą współfinansowania kosztów działalności 

warsztatu wynikającą z art. 10b ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie Powiatu na 2022 r. dotacji dla 

Konwentu oo. Bonifratrów w Prudniku na działalność WTZ o kwotę 10 001,00 zł. 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zatrudnienia sprzątaczki na umowę 

zlecenie do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie. 

Poinformowała, że pomieszczenia w placówce wymagają doczyszczenia silnymi środkami 

czyszczącymi. Wychowankowie sprzątają codziennie pomieszczenia w miarę swoich 

możliwości. Aktualnie do sprzątania stosowane są łagodne preparaty, którymi nie da się domyć 

wszystkich zabrudzeń. Ze względów bezpieczeństwa nie są wydawane dzieciom środki  

o bardziej intensywnym działaniu. Proponuje się zatrudnienie osoby sprzątającej na umowę 

zlecenie (2 razy w tygodniu po 3 godziny). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zatrudnienie sprzątaczki na umowę zlecenie do Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie. Zarząd stoi na stanowisku, iż tego 

typu placówki powinny być sprzątane przez ich mieszkańców, gdyż mają być one jak 

najbardziej upodobnione do domów rodzinnych. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Zarządu PCM S.A.  

w sprawie utworzenia ,,Oddziału Geriatrycznego”, w zakresie 14 łóżek szpitalnych, w celu 

realizacji świadczeń opieki medycznej nad osobami starszymi, w ramach zawartego kontraktu 

z NFZ, po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego. Planowane rozpoczęcie działalności 

Oddziału ustala się na dzień 1 stycznia 2023 r. Obserwowany od wielu lat postępujący  
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w powiecie proces starzenia się społeczeństwa przy obniżeniu poziomu urodzeń, a z drugiej 

strony wydłużenia czasu trwania życia, co szczegółowo obrazują wyniki opracowań ujęte  

w ,,Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego” oraz raporty o stanie powiatu, wskazują na 

ogromną potrzebę przystosowania opieki medycznej do zmieniającej się grupy wiekowej  

i potrzeb mieszkańców Powiatu Prudnickiego. Po rozmowach z Dyrekcją NFZ możliwe jest 

uzyskanie kontraktu na świadczenia geriatryczne, jeśli zostanie utworzony odrębny oddział 

geriatryczny. Szpital ma możliwość spełnienia warunków formalnych dla uruchomienia tej 

działalności pod kątem lokalowym, sprzętowym i pozyskania personelu medycznego.  

W ukierunkowaniu na rozwój tego rodzaju działalności medycznej Zarząd widzi duże korzyści 

nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także dla samej Spółki. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Prezesa Klubu LKS Rolnik 

Biedrzychowice z prośbą o nieodpłatne użyczenie mikrobusa do transportu zawodniczek na 

treningi i mecze z terenu Powiatu Prudnickiego do Głogówka. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie mikrobusa do transportu zawodniczek 

LKS Rolnik Biedrzychowice na treningi i mecze z terenu Powiatu Prudnickiego do Głogówka. 

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie posprzątania i sprzedaży 1 szt. drzewa gatunku 

dąb, przy drodze powiatowej Nr 1281 O relacji Żabnik-Zawada. Poinformowała, że w dniu 

16.11.2022 r. wpłynął wniosek o możliwość posprzątania przedmiotowego drzewa, które 

zostało ścięte w wyniku pożaru w Nowej Wsi Prudnickiej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzątnięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb, rosnącego przy 

drodze powiatowej Nr 1281 O relacji Żabnik – Zawada i sprzedaż drewna za 40 % jego 

wartości. 

Ad. 8 

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

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 
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