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Protokół 246/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 13 grudnia 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 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. Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej Rady Powiatu w Prudniku na dzień 19 grudnia br. i skierowanie pod 

obrady projektów uchwał w sprawie: 

1) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 511); 

2) 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 512); 

3) określenia 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 na 2023 r.(druk nr 513); 

4) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 514). 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku raportu  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2023 r. 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:  

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) oddania w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Prudniku przy 

ul. Klasztornej 4. 

8. Sprawy różne: 

1)  Przedstawienie pisma Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zajęcie stanowiska  

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania 

pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego w 2023 r.”. 

2) 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 

WTZ o kwotę 3 847,66 zł. 
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3) Wyrażenie zgody na przyjęcie przez Powiat Prudnicki funkcji realizatora ,,Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. 

4) Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania sprzętu i wyposażenia: 

a) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; 

b) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku; 

c) dla Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.  

5) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do Programu SENIOR+ na lata 2021-

2025, edycja 2023 r. 

6) Przedstawienie wniosku Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego w sprawie uhonorowania  

i nadania imion drzewom w pomniku przyrody w parku przy Zespole Szkół w Głogówku. 

7) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej PCM S.A. ws. wyrażenia opinii dotyczącej 

utworzenia Oddziału Geriatrycznego. 

8) Zajęcie stanowiska w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem”. 

9) Zajęcie stanowiska w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem”. 

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

sprzedaży 6 szt. drzew gatunku topola, rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1202 O relacji 

Biała-Laskowice. 

11) Przedstawienie pisma przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża, Klubu Honorowych 

Dawców Krwi w Prudniku dot. utworzenia Domu Dziennego Pobytu. 

12) Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych  

w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

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. 
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Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z wystąpieniem 

potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej należy wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu  

z wnioskiem o jej zwołanie na dzień 19 grudnia 2022 r. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy  

o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady 

Powiatu, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni 

od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz  

z projektami uchwał. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wynika z potrzeby wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej, dokonania ostatnich zmian w uchwale w sprawie określenia zadań  

i podziału środków PFRON oraz podjęcia uchwały na 2023 r. w celu zabezpieczenia 

prawidłowego funkcjonowania WTZ w Prudniku. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku z wnioskiem  

o zwołanie sesji Rady Powiatu w Prudniku na dzień 19 grudnia 2022 r. 

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

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała, że na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego jednostki dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe 

jednostki, tj. Rada Powiatu w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

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

przedstawiła 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. 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: dofinansowania kosztów działania 
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warsztatu terapii zajęciowej o kwotę 34.628,96 zł.; dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze dla dzieci o kwotę  

4.740,32 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

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

przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 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 na 2023 r. Poinformowała, że zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady 

Ministrów  z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 

wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie 

terapii zajęciowej w 2023 r. wynosi 27.696,00 zł. Łączna kwota dofinansowania 

z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wynosić będzie 1.384.800,00 zł., dla 

50 uczestników, co stanowi 90 % rocznych kosztów działalności WTZ. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

4) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały 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 2.145.302,20 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 2.025.535,20 zł. 

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

110.420 zł. w Rozdziale 75801 (uzupełnienie subwencji oświatowej z rezerwy); o kwotę  

5.000 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z różnych dochodów- DPS w Prudniku); o kwotę  

48,20 zł. w Rozdziale 85595 (środki z Funduszu Pomocy na pieczę zastępczą). Zmniejszono 

plan dochodów bieżących o kwotę 138.547 zł w Rozdziale 80195 (dot. dofinansowania 

z PFRON). Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę ogółem 2.266.659,20 zł. 

Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez 

jednostki, w tym dla placówek oświatowych: na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 

158.659,20 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80102 - kwota 200.000 zł.; na wydatki bieżące 
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w Rozdziale 80105 - kwota 200.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - kwota 

400.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 400.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80120 - kwota 400.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80134- kwota 163.048 

zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80195- kwota 123.757 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

85202- kwota 5.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85311- kwota 3.848 zł.; na wydatki 

bieżące w Rozdziale 85595- kwota 4.347 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 

150.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85495 - kwota 50.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85508 - kwota 8.000 zł. Po stronie planu wydatków bieżących dokonano 

zmniejszenia o kwotę ogółem 259.904 zł.: w Rozdziale 80195 o kwotę 251.904 zł. 

(dofinansowanie z PFRON); w Rozdziale 85218 o kwotę 4.000 zł.; w Rozdziale 

85220 o kwotę 4.000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2023 r. W toku konsultacji do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku nie wpłynęły uwagi i propozycje zmian. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) 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. 

2) 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. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu 

na 2022 r. 

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

oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dla Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Prudniku część nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4 tj. pomieszczenie 

nr 109, 110, 111 w lokalu użytkowym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Prudniku 

przy ul. Klasztornej 4 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  

nr 734/283 karta mapy 10, o powierzchni 0,0514 ha oraz nr 735/283 karta mapy  

10 o powierzchni 0,0436 ha. KW OP1P/00030174/5. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie oddania w użyczenie na czas 

nieokreślony części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4. 

Ad. 8 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Komisji 

Przetargowej o zajęcie stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu 

Prudnickiego w 2023 r.”. Poinformowała, że wpłynęła jedna oferta na kwotę 921 240,00 zł., 

złożona przez firmę HOUT Jan Salamon. Zamawiający na realizację zadania zamierzał 

przeznaczyć kwotę 936 000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia 

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

w 2023 r.”, złożonej przez firmę HOUT Jan Salamon na kwotę 921 240,00 zł. 

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

przedstawiła wniosek o zwiększenie w budżecie Powiatu na 2022 r. dotacji dla Konwentu  

OO. Bonifratrów w Prudniku na działalność WTZ o kwotę 3 847,66 zł. Poinformowała,  

że w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w wysokości 34 628,96 zł., na 

rehabilitację społeczną i zawodową otrzymanych w 2022 r. z PFRON, proponuje się ich 

przekazanie na działalność WTZ. Zasadnym jest dofinansowanie działalności WTZ z uwagi na 

wysoką inflację, znaczny wzrost cen prądu, gazu, ogrzewania, doposażenia oraz materiałów do 

terapii itp. Wnioskowana do uwzględnienia w budżecie kwota wynika z konieczności 
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zabezpieczenia 10 % kosztów działalności warsztatu, co jest zgodne z zasadą 

współfinansowania kosztów działalności warsztatu zawartą w 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 3 847,66 zł. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pisma Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski, informujące o kontynuacji w 2023 r. 

kolejnej edycji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Poinformowała,  

że kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2023 r. oraz 

wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte 

Uchwałą Zarządu PFRON nr 113/2022 z dnia 14.11.2022 r. Zgodnie z przyjętymi kierunkami 

działań oraz warunkami brzegowymi w 2023 roku realizowane będą następujące obszary 

programu: obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 

obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  

i komunikowania; obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – 

likwidacja barier transportowych; obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego  

w projektach dotyczących aktywizacji i/ lub integracji osób niepełnosprawnych; obszar F- 

tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii 

zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii 

zajęciowej; obszar G- skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. W celu udziału w Programie Powiat Prudnicki musi wyrazić zgodę na 

objęcie funkcji realizatora Programu na obszarze Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i podjął decyzję o przyjęciu roli realizatora 

Programu w 2023 r. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w ramach projektu  

pn.: ,,Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych 

Powiatu Prudnickiego – Etap II” w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości  
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i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, 

Powiat Prudnicki otrzymał: 

a) sprzęt i wyposażenie o wartości 8 272,08 zł. (laptop, torba na laptopa, myszka 

bezprzewodowa, zestaw do oznakowania miejsc wypadków, filmy profilaktyczne itd.). 

Wydział Oświaty proponuje nieodpłatnie przekazać sprzęt Skarbowi Państwa - Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na dokumentowanie i promowanie 

prowadzonych szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów i rodziców oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu i wyposażenia Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

b) centrownicę i stojak serwisowy o wartości 430 zł. Wydział Oświaty proponuje nieodpłatnie 

przekazać sprzęt Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Prudniku,  

z przeznaczeniem do promocji bezpieczeństwa na drodze i doskonalenia techniki jazdy 

rowerem przez uczniów SOSW w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu Specjalnemu Ośrodkowi 

Szkolno-Wychowawczemu w Prudniku. 

c) atrapy karabinu o wartości 1 450,02 zł. Wydział Oświaty proponuje nieodpłatnie przekazać 

sprzęt Zespołowi Szkół Rolniczych w Prudniku, z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu Zespołowi Szkół Rolniczych 

w Prudniku. 

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

w sprawie przystąpienia do Programu SENIOR+ na lata 2021-2025, edycja 2023 r. 

Poinformowała, że celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów  

w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia  

w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 

i opiekuńczej. Tworzenie i funkcjonowanie ośrodków wsparcia polega na przebudowie lub 
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remoncie już istniejących obiektów. Istnieje możliwość dofinansowania w dwóch modułach. 

Moduł pierwszy obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie  

w wysokości 80 % wsparcia i 20 % wkładu własnego. Dofinansowanie w kwocie do  

400 000,00 zł., w przypadku ,,Dziennego Domu ,,Senior+” oraz 200 000,00 zł., w przypadku 

Klubu ,,Senior+”. Moduł drugi zakłada zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków 

wsparcia, w tym przypadku dofinansowanie wynosi nie więcej niż 400,00 zł., w Dziennym 

Domu ,,Senior+” oraz nie więcej niż 200,00 zł., w Klubie ,,Senior+”, przy czym dotacja nie 

może stanowić więcej niż 50 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowane będą 

jedynie projekty jednoroczne tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2023 r. 

Nieprzekraczalnym terminem zakończenia zadania jest 31 grudnia 2023 r. Za funkcjonowanie 

ośrodków wsparcia oraz utrzymanie liczby miejsc, a także dowożenie seniorów do i z ośrodka 

mających trudności w poruszaniu się, odpowiada jednostka samorządu. Okres trwałości 

zadania trwa 3 lata od daty zakończenia realizacji zadania w ramach programu. Brak 

dofinansowania na bieżącą działalność ośrodka nie zwalnia z obowiązku prowadzenia 

Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przystąpienie do Programu SENIOR+ w 2023 r., gdyż 

minimalne standardy lokalowe, kadrowe oraz czas realizacji zadania przewyższy koszty 

dofinansowania względem kosztów poniesionych przez Powiat. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Radnego Ryszarda 

Kwiatkowskiego w sprawie uhonorowania i nadania imion drzewom w pomniku przyrody  

w parku przy Zespole Szkół w Głogówku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i w przypadku kolejnej inicjatywy, rozważy 

przedstawioną przez Radnego propozycję. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Nadzorczej PCM 

S.A. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Oddziału Geriatrycznego. 

Poinformowała, że Rada Nadzorcza w związku ze złożonym wnioskiem przez Zarząd Spółki 

w dniu 18 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia nowej komórki organizacyjnej 

działalności szpitalnej pod nazwą Oddział Geriatryczny, wyraża pozytywną opinię  
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w przedmiotowej sprawie i wskazuje, iż przedstawiona propozycja odpowiada na zmieniającą 

się sytuację demograficzną i stale starzejące się społeczeństwo. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo z propozycją  

o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup 

oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”, zgodnie z art. 255 pkt 1 

ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem”. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na mniejszy zakres tj. zakup i dostawa  

3 komputerów przenośnych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania 

bazodanowego. 

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” na mniejszy zakres.  

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

Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia i sprzedaży osobie prywatnej 6 szt. 

drzew gatunku topola, rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1202 O relacji Biała-Laskowice, 

na wysokości działek nr 1435,1446,1448,1449 mapa 22, obręb Biała. Drzewa posiadają liczny 

posusz, przez co stwarzają realne zagrożenie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzew oraz sprzedaż drewna osobie prywatnej za 

40 % jego wartości, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 
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11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo przedstawicieli Polskiego 

Czerwonego Krzyża, Klubu Honorowych Dawców Krwi w Prudniku dot. utworzenia Domu 

Dziennego Pobytu w budynku oo. Bonifratrów przy Placu Zamkowym. Seniorzy zwracają się 

z prośbą o pomoc w pozyskaniu funduszy na ten cel, tj. na remont budynku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i popiera pomysł utworzenia Domu Dziennego Pobytu 

w Prudniku, lecz w obecnej sytuacji nie dysponuje środkami koniecznymi na jego utworzenie. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół likwidacyjno-

kasacyjny składników rzeczowych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

Poinformowała, że wskazane przez Komisje przedmioty stały się zbędne oraz niezdatne do 

użytku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację składników rzeczowych w Starostwie 

Powiatowym w Prudniku, które stały się zbędne oraz niezdatne do użytku. 

Ad. 9 

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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