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Protokół 249/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 22 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. 

 



str. 2 
 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

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

w sprawie: 

1) utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Prudniku i połączenia 

jej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz zmiany uchwały w sprawie 

zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia  

i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 517); 

2) zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (druk nr 518); 

3) rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2023 r. (druk 

nr 519); 

4) ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 520); 

5) zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez 

zmianę siedziby (druk nr 521); 

6) zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 522); 

7) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu na rok 2023 (druk nr 523); 

8) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2023 r. (druk nr 524); 

9) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2023 r. 

(druk nr 525); 

10) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 526); 
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11) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 527). 

7. Sprawy różne: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie użyczenia na rzecz PCM S.A. w Prudniku ambulansu 

sanitarnego typu C. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Prudniku. 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanego nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanego nauczyciela Studium Nauczycielskiego w Prudniku. 

5) Zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji na prowadzenie i finansowanie 

kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy. 

6) Przedstawienie realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Prudniku dot. przekazania 

małoletniej, przebywającej w rodzinnym domu dziecka. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie akceptacji rozliczenia dotacji dla 

zadania pn.: ,,Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na 

Poradnię Zdrowia Psychicznego”. 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie ujęcia  

w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 kwoty 65 190,00 zł. dla 

zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Głogówku 

przy ul. Konopnickiej 2” – wykonanie dokumentacji technicznej. 

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”. 
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Ad. 5 

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. 

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

na 2022 r. 

Ad. 6 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Prudniku i połączenia jej z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku oraz zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. Poinformowała, że na terenie Powiatu Prudnickiego do lipca 

2021 r. istniała Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Dziecka w Głogówku. Placówka 

ta przeznaczona była dla 28 wychowanków. Ze względu na wejście w życie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo - wychowawczej 

typu socjalizacyjnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci. 

W celu zapewnienia standaryzacji placówek opiekuńczo- wychowawczych Powiat Prudnicki 

przystąpił w 2018 r. do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających  

problemy  opiekuńczo-wychowawcze  oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. W ramach 

projektu przewidziano dofinansowanie reorganizacji istniejącej placówki w Głogówku, 

poprzez utworzenie dwóch nowych placówek w innych lokalizacjach. W 2021 r. utworzono 

Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Dom Marzeń w Mochowie oraz połączono ją 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Do Placówki w Mochowie 

przeniesiono wychowanków z Placówki w Głogówku. Jednocześnie podjęto decyzję 
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o przystąpieniu do tworzenia drugiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Prudniku 

i wygaszeniu działalności Placówki w Głogówku. Zgodnie z art. 93 ust. 3a i art. 93a ust. 1 oraz 

art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej: powiat albo samorząd województwa może połączyć prowadzone przez siebie formy 

instytucjonalnej pieczy zastępczej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, a jeżeli 

połączenie obejmuje odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie albo regionalne 

ośrodki polityki społecznej, formy instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzone są w ramach 

tych jednostek; osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia, o którym mowa 

w art. 18c, art. 93 ust. 2b lub 3a, obowiązana jest spełniać obowiązujące wymagania do 

kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną 

w połączonych jednostkach; do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.  

W dniu 2 grudnia 2022 r. Powiat Prudnicki wystąpił do Wojewody Opolskiego o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Marzeń w Prudniku. 

W związku z powyższym po uzyskaniu decyzji Wojewody istnieje potrzeba podjęcia niniejszej 

uchwały. Uchwała prowadzi do wystąpienia skutków finansowych na rok 2023 w kwocie 

szacunkowej  957 800 zł., z tego 642 800 zł., na wynagrodzenia personelu zaangażowanego  

w obsługę obiektu. Koszty finansowe z tytułu wynagrodzenia wychowawców w kwocie  

53 865 zł., będą pokryte z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie  rodzin przeżywających  problemy  opiekuńczo-

wychowawcze  oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, pozostałe koszty zostaną pokryte 

z dochodów Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Prudniku  

i połączenia jej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz zmiany uchwały  

w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, 

utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz 

połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

2) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020. Poinformowała, że zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 
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Partnerstwo Nyskie 2020, każdy z Partnerów Strategii zobowiązany jest do monitorowania 

procesu wdrażania strategii. Monitoring powinien być przeprowadzany raz na cztery lata. 

Monitoring został przeprowadzony w oparciu o wskaźniki ujęte w dokumencie Strategii przez 

wszystkich partnerów, a następnie Gmina Nysa przygotowała zbiorcze zestawienie, które 

zostało przekazane partnerom z prośbą o zatwierdzenie dokumentu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

3) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2023 r. Poinformowała, że zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne rozkład godzin aptek ogólnodostępnych powinien być 

dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność również w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od pracy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy rozkład 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, Rada 

Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) gmin z terenu 

powiatu i samorządu aptekarskiego. Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu, wydając opinię do 

projektu uchwały, co roku zwraca uwagę, że ww. przepis nie przewiduje obowiązku ustalenia 

godzin aptek całodobowo i nakazuje przeprowadzenie stosownych analiz i konsultacji 

społecznych. Od dnia 1 stycznia 2022 r. apteki w Prudniku pełnią dyżur do północy, co zostało 

uzgodnione wcześniej z przedstawicielami aptek. Również na terenie gminy Głogówek rozkład 

godzin aptek ogólnodostępnych w porze nocnej został ograniczony do godz. 21.00, a w 

niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy do godziny 17.00. Nie odnotowano  skarg 

mieszkańców na brak dyżurów całodobowych. Projekt uchwały co roku poddawany jest 

konsultacjom społecznym. Godziny pracy aptek zweryfikowano na podstawie telefonicznych 

deklaracji przedstawicieli aptek. Dyżurami zostały objęte wszystkie apteki ogólnodostępne 

w Prudniku oraz Głogówku. W gminie Biała i Lubrza zapewniono dostępność aptek przez 

apteki z Prudnika. Biorąc pod uwagę zarówno potrzeby mieszkańców Powiatu Prudnickiego, 

jak i możliwości pełnienia dyżurów przez Apteki, zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu 

zgodnie z jej brzemieniem. 

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

w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego  

w 2023 r. 

4) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, Rada Powiatu – jako 

organ prowadzący placówki oświatowe, określa corocznie dla nauczycieli regulamin 

określający: wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 

warunki pracy; wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

wysokość innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy nauczyciela. Z kolei  

z art. 49 ust. 2 cyt. ustawy wynika obowiązek ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli. Zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy KN, wyłączną kompetencja do podjęcia 

uchwały w wyżej wymienionych sprawach odnośnie placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Prudnicki, przysługuje Radzie Powiatu w Prudniku. Regulamin wynagrodzeń 

zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy KN uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. 

5) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Prudniku poprzez zmianę siedziby. Poinformowała, że zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy 

z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe przepisy  art. 89 ust. 1-8   i art. 88   stosuje się odpowiednio 

w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Przekształceniem w rozumieniu przepisów 
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oświatowych jest również zmiana siedziby szkoły lub placówki. W takim przypadku przepisy 

dotyczące likwidacji stosuje się odpowiednio. Z powyższego wynika, że szkoła publiczna może 

być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu 

przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 

samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący 

jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze 

likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, 

właściwego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona 

przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Kuratora Oświaty. Przekształcenie poprzez zmianę siedziby szkoły będzie wymagało 

podjęcia uchwały intencyjnej, co wynika z  art. 89 ust. 1. ustawy. Następnie należy o tym fakcie 

poinformować rodziców uczniów uczęszczających do szkół, poinformować Kuratora Oświaty 

oraz zasięgnąć jego opinii w planowanym zakresie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora 

Oświaty należy podjąć uchwałę o przekształceniu szkoły. Ponadto, organ prowadzący powinien 

nadać przekształcanej szkole akt założycielski. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby. 

6) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę 

siedziby. Poinformowała, że zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe 

przepisy  art. 89 ust. 1-8   i art. 88  stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły 

lub placówki. Przekształceniem w rozumieniu przepisów oświatowych jest również zmiana 

siedziby szkoły lub placówki. W takim przypadku przepisy dotyczące likwidacji stosuje się 

odpowiednio. Z powyższego wynika że, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem 

roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 

możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także 

kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: 

rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego Kuratora 

Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 
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prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora 

Oświaty. Przekształcenie poprzez zmianę siedziby szkoły będzie wymagało podjęcia uchwały 

intencyjnej, co wynika z  art. 89 ust. 1. ustawy. Następnie należy o tym fakcie poinformować 

rodziców uczniów uczęszczających do szkół, poinformować Kuratora Oświaty oraz zasięgnąć 

jego opinii w planowanym zakresie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty należy 

podjąć uchwałę o przekształceniu szkoły. Ponadto, organ prowadzący powinien nadać 

przekształcanej szkole akt założycielski. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

7) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 

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

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

Poinformowała, że na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. 

Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub 

powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie 

i przechowywanie pojazdów oraz wysokość kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rada 

Powiatu ustala wysokość tych opłat biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań 

oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, zgodnie 

z przyjętym orzecznictwem, nie uwzględniając kosztów obsługi. Wysokość opłat nie może być 

wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu ogłoszona w drodze obwieszczenia 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Zgodnie z orzecznictwem 

sądowym przy ustaleniu wysokości opłat należy wziąć pod uwagę rzeczywiste koszty 

ponoszone z tego tytułu przez organ na rzecz podmiotu zewnętrznego realizującego usługę 

usuwania i przechowywania pojazdów. Stawki za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 
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na parkingu strzeżonym mają zrównoważyć koszty odholowania, jak i koszty przechowywania 

ponoszone przez podmiot wykonujący usługę. Dlatego też, stawki zaproponowane w treści 

uchwały kształtują się na identycznym poziomie, jak wynagrodzenie przedsiębiorcy ustalone 

w wyniku zapytania cenowego. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu, jeżeli wydana dyspozycja usunięcia pojazdu spowodowała powstanie 

kosztów, ich wysokość nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie 

pojazdu. Biorąc pod uwagę opinię podmiotów, wykonujących usługę usuwania pojazdów, 

proponuje się ustalić koszty odstąpienia od usunięcia na poziomie 50 % opłat za usunięcie 

pojazdu, uchwalanych przez Radę Powiatu w Prudniku w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023. 

8) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

na 2023 r. Poinformowała, że zgodnie z § 7 Statutu Powiatu Prudnickiego Rada działa zgodnie 

z uchwalanym corocznie planem pracy zaproponowanym przez Przewodniczącego po 

zasięgnięciu opinii komisji stałych. W razie potrzeby Rada może dokonywać zmian 

i uzupełnień w planie pracy. 

Zarząd Powiatu skierował pod obrady Rady Powiatu w Prudniku projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2023 r. 

9) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2023 r. Poinformowała, że zgodnie  

z § 32 Statutu Powiatu Prudnickiego Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy 

zatwierdzonym przez Radę. W razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień 

w planie pracy. 

Zarząd Powiatu skierował pod obrady Rady Powiatu w Prudniku projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2023 r. 

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

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że po 
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przeanalizowaniu planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan 

dochodów o kwotę ogółem 63.173 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę  

2.250 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 60.923 zł. w Rozdziale 

75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy). 

Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez 

jednostki, w tym dla placówek oświatowych o kwotę ogółem 60.923 zł.: na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80115 - kwota 57.188,17 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 

1.786,12 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80120 - kwota 1.271,64 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85218 - kwota 2.250 zł. (obsługa PFRON-WTZ); na wydatki bieżące w Rozdziale 

85406 - kwota 677,07 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

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

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Poinformowała, że w związku na opóźnienia nie z winy wykonawców w pozyskaniu uzgodnień 

od instytucji uzgadniających zewnętrznych zachodzi konieczność przesunięcia środków do 

wykorzystania w 2023r. jako wydatki niewygasające. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Ad. 7 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że Powiat Prudnicki ze środków Rządowego Funduszu /inwestycji Lokalnych 

oraz budżetu Powiatu zakupił Ambulans sanitarny typu C VOLKSWAGEN Crafter 35 Furgon 

2.0 TDI. Proponuje się użyczyć pojazd Prudnickiemu Centrum Medycznemu S.A. w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie na rzecz PCM S.A. w Prudniku ambulansu 

sanitarnego typu C na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 
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2) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że Powiat Prudnicki w ramach projektu pn.: ,,Wysoka jakość kształcenia 

ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, zakupił zestawy dydaktyczne, zestawy do ćwiczeń/gry 

edukacyjne itp. Proponuje się nieodpłatnie przekazać przedmioty Specjalnemu Ośrodkowi 

Szkolno-Wychowawczemu w Prudniku, z przeznaczeniem na cele realizacji projektu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie wyposażenia (zestawy dydaktyczne, 

zestawy książek gry edukacyjne itd.), zakupionego w ramach projektu pn. ,,Wysoka jakość 

kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego z przeznaczeniem na cele realizacji projektu. 

3) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy 

zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Poinformowała, że w dniu 09 grudnia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął 

wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z wymaganymi załącznikami: aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty 

leczenia oraz oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 

Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 1 390,12 zł. Dochód 

miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 2 440 zł., netto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego 

dla nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w kwocie 800 zł. 

4) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy 

zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela Studium Nauczycielskiego w Prudniku. 

Poinformowała, że w dniu 18 października 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynął wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z wymaganymi załącznikami: 

aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie, dokumentami potwierdzającymi poniesione 

koszty leczenia oraz oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. 
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Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 589,89 zł. Dochód 

miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 1 700,00 zł., netto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego 

dla nauczyciela Studium Nauczycielskiego w Prudniku w kwocie 800 zł. 

5) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła rozliczenie dotacji na prowadzenie i finansowanie kształcenia dwóch uczniów 

klas wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy w zawodzie kierowca-

mechanik III. Kwota rozliczonej dotacji: 1 200 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji na prowadzenie i finansowanie kształcenia 

uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy. 

6) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła pismo dot. realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Prudniku w sprawie 

przekazania małoletniej, przebywającej w rodzinnym domu dziecka. Poinformowała, że 

wydanemu w dniu 1.12.2022 r. postanowieniu w sprawie przekazania małoletniej D.L. 

przebywającej od dnia 29.09.2017 r. w rodzinnym domu dziecka pod opiekę Pani N.L. Sąd 

Rejonowy w Prudniku nadał klauzulę natychmiastowej wykonalności. Rodzinny Dom Dziecka 

w dniu 2 grudnia zgłosił w PCPR w Prudniku, że małoletnia jest chora, a w dniu 5 grudnia 

przedstawił zaświadczenie lekarskie z dnia 2.12.2022 r., z którego wynikało, że lekarz pediatra 

wskazał, jako główne rozpoznanie zapalenie oskrzeli. W dokumencie lekarz – specjalista 

pediatrii ze względu na obecny wówczas stan dziecka – zarówno fizyczny jak i psychiczny 

zdecydowanie odradził zmianę środowiska dziecka. W dniu 7.12.2022 r. do Pani N.L. wysłano 

informację o stanie zdrowia dziecka oraz w dniu 8.12.2022 r. pismo z propozycją, aby 

przekazanie dziecka nastąpiło w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Pani N.L. do dnia dzisiejszego nie ustosunkowała się do 

tej propozycji i nie kontaktowała się więcej z tutejszym PCPR. Prowadzący Rodzinny Dom 

Dziecka w dniu 12.12.2022 r. przedłożyli odpowiedź, z której wynika, że ze względu na dobro 

dziecka proponują, aby przekazanie dziecka nastąpiło w ich domu rodzinnym, po stwierdzeniu 
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przez lekarza pediatrę, że stan zdrowia małoletniej na to pozwala. W dniu 19.12.2022 r. 

prowadzący Rodzinny Dom Dziecka przekazali kolejny dokument opisujący stan zdrowia 

dziecka – rozpoznanie: zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe. Zalecono 

kontynuowanie farmakoterapii oraz wykonanie dodatkowych badań o czym PCPR 

powiadomiło Sąd Rejonowy. W omawianym okresie małoletnia została objęta przez PCPR 

wsparciem psychologicznym, które odbyło się w siedzibie rodzinnego domu dziecka. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

7) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie rozliczenia dotacji dla 

zadania pn.: ,,Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na 

Poradnię Zdrowia Psychicznego”. Poinformowała, że w dniu 14.12.2022 r. zostało zakończone 

przedmiotowe zadanie inwestycyjne. W celu stworzenia w/w poradni zostały podpisane dwie 

umowy dotacyjne, jedna z Gminą Głogówek, a druga z Gminą Prudnik. Zgodnie z zapisami 

zawartymi w umowach po zrealizowaniu inwestycji należy dokonać rozliczenia dotacji. 

Wydział Inwestycji wnioskuje o akceptację rozliczenia w/w dotacji do Gminy Głogówek oraz 

do Gminy Prudnik. Po zaakceptowaniu wniosku wydział dokona rozliczenia dotacji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji Gminy Głogówek oraz Gminy Prudnik dla 

zadania pn.: ,,Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na 

Poradnię Zdrowia Psychicznego”. 

8) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie ujęcia  

w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 kwoty 65 190,00 zł. dla 

zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Głogówku 

przy ul. Konopnickiej 2” – wykonanie dokumentacji technicznej. Poinformowała, że w dniu 

17.10.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w 

zadania. W dniu 21.11.2022 r. został złożony wniosek do Opolskiego Konserwatora Zabytków 

w Opolu o wytyczne projektowe. W dniu 21.12.2022 r. wykonawca przedmiotowej 

dokumentacji wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu, ponieważ do dnia dzisiejszego nie 

uzyskano żadnej odpowiedzi od Konserwatora Zabytków, co uniemożliwia rozpoczęcie 

procesu projektowego oraz kolejnych uzgodnień. Wydział Inwestycji proponuje ująć  
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w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 65 190,00 zł., dla  

w/w zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2022 kwotę 65 190,00 zł., dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego w Głogówku przy ul. Konopnickiej 2” – wykonanie dokumentacji 

technicznej. 

Ad. 8 

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

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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