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Protokół 250/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

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

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

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku: 

1) wniosku o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień  

30 grudnia 2022 r. poprzez: 

a) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego; 
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b) wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2022; 

c) wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego 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. 

2) raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku 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; 

3) raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku 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; 

4) raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. w Prudniku skierowanego do restauracji Olimp  

z prośbą o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. nieterminowych 

płatności. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia 

sprzętu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia 

lampy UV-C z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 
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4) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody 

na kontynuowanie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi  

i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej. 

5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zatrudnienie 

sprzątaczki na umowę zlecenie do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Dom Marzeń”  

w Mochowie. 

6) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o akceptację zasad 

przyznawania usług Asystenta w ramach Programu Resortowego ,,Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

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

korekty w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na rok 2022, 

prowadzonego przez Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku. 

8) Przedstawienie aktualizacji powiatowego informatora ,,SZUKAJ POMOCY”. 

9) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania składników majątku ruchomego 

(krzeseł) do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Prudniku. 

10) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) w sprawie pisma Burmistrza 

Prudnika o możliwość przyznania pomocy finansowej w 2023 r. dla czterech sołectw Gminy  

w ramach projektu ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2023-2025”. 

11) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej 

członków Powiatowo-Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze”. 

12) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia zgody na realizację zamówienia 

oraz zatwierdzenie kwoty wydatku na ubezpieczenie dróg powiatowych na 2023 r. lub 

odstąpienie (rezygnacja) z procedury tego ubezpieczenia. 

13) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia  

i sprzedaży 6 szt. drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji 

Korfantów-Rudziczka. 

14) Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o zajęcie stanowiska w sprawie 

przekazania do demontażu pojazdu marki Mazda Premacy, w stosunku do którego Sąd 

Rejonowy w Prudniku orzekł przepadek na rzecz Powiatu Prudnickiego. 
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15) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Prudniku z prośbą o pozwolenie na kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 dla ucznia klasy IV ap. 

16) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Prudniku z prośbą o pozwolenie na kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 dla ucznia klasy IV cp. 

17) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. 

18) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia bramki do dezynfekcji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Po sesji: 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej; 

2) zmiany uchwały Nr 130/457/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 grudnia 2020 r.  

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony, odzieży i obuwia roboczego, 

środków higieniczno-sanitarnych oraz ekwiwalentu za pranie i konserwacje w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego; 

3) wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego  

w drodze rokowań; 

4) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

5) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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”. 

 

 



str. 5 
 

Ad. 5 

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

przedstawiła wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej 

na dzień 30 grudnia 2022 r. poprzez: 

a) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. Ze względu na opóźnienia, nie z winy wykonawców, 

w pozyskaniu uzgodnień od instytucji uzgadniających zewnętrznych (wydatki majątkowe) oraz 

wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od wykonawców (wydatki 

bieżące - realizacja projektu "Dostępny samorząd-grant"), zachodzi konieczność przesunięcia 

środków do wykorzystania w 2023 r. jako wydatki niewygasające. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną autokorektę. 

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

projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

b) wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2022. Wojewoda Opolski poinformował o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego 

bieżącej działalności domów pomocy społecznej. W konsekwencji zwiększeniu uległa 

wysokość́ przyznanej dotacji na rzecz DPS-u w Grabinie o kwotę 12 912,00 zł., z pierwotnie 

zaplanowanej w budżecie na rok 2022 kwoty 288 656,00,00 zł., do kwoty 301 568,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

c) wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego 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. Uchwała wynika z konieczności 

zwiększenia środków finansowych na rehabilitację społeczną  i dofinansowanie zaopatrzenia 
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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 osób  dorosłych w wysokości 3.076,04 zł., 

oraz  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dla 

osób dorosłych w wysokości 1.619,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie 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. 

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

przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku 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 w dniach od  

12 do 26 grudnia 2022 r. na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Prudnickiego  

Nr 244/893/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne 

przedmiotowego projektu uchwały. Projekt uchwały został opublikowany w dniu 2 grudnia 

2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz  

z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej w w/w terminie. W toku 

konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego 

Rady Powiatu. 

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

przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku 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 w dniach od 7 do 22 grudnia 2022 r. na podstawie uchwały 
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Zarządu Powiatu Prudnickiego Nr 244/889/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. oraz Uchwały  

Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji zostały przeprowadzone konsultacje społeczne przedmiotowego projektu uchwały. 

Projekt uchwały został opublikowany w dniu 29 listopada 2022 r. na stronie internetowej oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz z informacją na 

temat możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej do dnia 22 grudnia 2022 r. W toku 

konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego 

Rady Powiatu. 

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

przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Poinformowała, że w dniach od 9 do 23 grudnia 2022 r. na podstawie Uchwały Zarządu 

Powiatu w Prudniku Nr 244/892/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne przedmiotowego projektu uchwały. W toku konsultacji nie wpłynęła 

żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego 

Rady Powiatu. 

Ad. 6 

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

przedstawiła pismo Prezesa PCM S.A. w Prudniku skierowanego do restauracji Olimp z prośbą 

o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. nieterminowych płatności za 

świadczone usługi. Prezes informuje, że od miesiąca czerwca br. faktury za usługi świadczone 

przez firmę płacone są terminowo. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 



str. 8 
 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia sprzętu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, zawartej w ramach 

projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. Poinformowała, że w dniu  

31 grudnia 2022 r. mija termin umowy Użyczenia dot. wyposażenia domu rodziny zastępczej 

tj.: lodówka, pralka, płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka oraz narożnik. W związku  

z realizacją w/w projektu konieczne jest przedłużenie przedmiotowej umowy z PCPR  

w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia sprzętu z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia lampy UV-C z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, zawartej  

w ramach projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. Poinformowała,  

że w dniu 31 grudnia 2022 r. mija termin umowy użyczenia lampy UV-C. W związku  

z trwałością projektu konieczne jest przedłużenie umowy z PCPR w Prudniku, do którego 

sprzęt został przekazany na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Użyczenia z dnia 15.05.2020 r. 

podpisanego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia lampy UV-C z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

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

przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na kontynuowanie zatrudnienia osoby do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

niezawodowej. Poinformowała, że rodzina zastępcza niezawodowa obecnie sprawuje pieczę 

zastępczą nad 4 dzieci. Troje dzieci pochodzi z Powiatu Prudnickiego, jedno jest dzieckiem 

ukraińskim i jego utrzymanie jest w pełni finansowane przed Urząd Wojewódzki. Koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej dokonał oceny warunków socjalno – bytowych i możliwości 
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opiekuńczych rodziny zastępczej niezawodowej i uznał, że są one wystarczające do 

zapewnienia opieki dzieciom. Z opinii Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynika,  

że ze względu na to, że dzieci pozostające pod opieką rodziny są w wieku: 3 miesięcy,  

5 miesięcy, 10 miesięcy i 1,5 roku, istnieje potrzeba zatrudnienia osoby do pomocy, gdyż 

czynności opiekuńcze i wychowawcze wykonywane są w zbliżonym czasie i opiekunowie 

zastępczy wymagają przy nich pomocy dla prawidłowego funkcjonowania rodziny zastępczej. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Prudniku proponuje miesięczną kwotę 

wynagrodzenia osoby do pomocy w wysokości 912 zł., brutto, kwota z pochodnymi to  

1 069,05 zł. W związku z tym, iż rodzina pod swoją opieką ma troje dzieci z Powiatu 

Prudnickiego i jedno dziecko ukraińskie, kosztami wynagrodzenia osoby do pomocy zostaną 

proporcjonalne obciążone Powiat w kwocie 801,79 zł., oraz Urząd Wojewódzki w Opolu 

267,26 zł. Z Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku uzyskają 10 % zwrotu kwoty 

wynagrodzenia tj. 80,18 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuowanie od stycznia 2023 r. zatrudnienia osoby do 

pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

niezawodowej. 

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

przedstawiła wniosek o zatrudnienie 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 udaje się domyć wszystkich zabrudzeń. Ze względów 

bezpieczeństwa nie są wydawane dzieciom środki o bardziej intensywnym działaniu.  

W budżecie PCPR zabezpieczone są środki finansowe na opłacenie wnioskowanego 

pracownika. Proponuje się zatrudnienie sprzątaczki na umowę zlecenie 2 razy w tygodniu po  

2 godziny, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania placówki. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie sprzątaczki na umowę zlecenie do Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie, w wymiarze 2 razy w tygodniu po  

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

przedstawiła wniosek o akceptację zasad przyznawania usług Asystenta w ramach Programu 

Resortowego ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Poinformowała,  

że program asystencki zakłada pomoc w czynnościach życia codziennego oraz uczestniczeniu 

w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym i znacznym stopniem 

niepełnosprawności, przy czym co najmniej 70% uczestników musi być osobami 

wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia. Zgodnie ze złożonym wnioskiem z Programu 

może skorzystać osoba nie korzystająca z usług opiekuńczych/specjalistycznych usług 

opiekuńczych w wymiarze dla: osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –  

360 godzin na rok/30 godzin na miesiąc; osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

ze sprzężoną niepełnosprawnością – 480 godzin na rok/40 godzin na miesiąc; dzieci 

posiadające w orzeczeniu wskazanie: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji – 360 godzin na rok; osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 

720 godzin na rok/60 godzin na miesiąc; osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze 

sprzężoną niepełnosprawnością – 840 godzin na rok/70 godzin na miesiąc. Znając wysokość 

otrzymanego dofinansowania oraz obserwując rosnące zainteresowanie osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin pomocą w codziennym funkcjonowaniu jakie otrzymują dzięki 

Programowi Resortowemu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej’’ proponuje się,  

by w pierwszej kolejności asystenta otrzymały: osoby posiadające w orzeczeniu symbol 05-R 

i 10-N; osoby samotne bądź zamieszkujące z inną osobą starszą/niepełnosprawną; osoby 

zamieszkujące na terenach wiejskich z uwagi na utrudniony dostęp do innych form pomocy; 

jeden asystent na gospodarstwo domowe/rodzinę. Ponadto zaleca się aby liczba roczna godzin 

asystenta nie przekraczała 840. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione zasady przyznawania usług Asystenta w ramach 

Programu Resortowego ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

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

przedstawiła wniosek o dokonanie korekty w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej na rok 2022, prowadzonego przez Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku, 

ze względu na konieczność zwiększenia w pozycji kosztów zakupu materiałów do terapii oraz 

środków czystości do wysokości 220 379,49 zł., o kwotę 32 860,00 zł. Przeznaczenie 

dodatkowej kwoty na zakup materiałów do terapii dla poszczególnych pracowni przyczyni się 
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do zwiększenia funkcjonalności placówki oraz zapewni płynne ich funkcjonowanie. Zakup 

materiałów do terapii pozwoli na prowadzenie zajęć terapeutycznych, które w większym 

stopniu rozwijać będą sprawności psychofizyczne uczestników zgodnie ze współcześnie 

rozumianą rehabilitacją. Natomiast zwiększenie kwoty na zakup środków czystości ułatwi 

przeprowadzenie procesów sprzątania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie korekty w preliminarzu kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej na rok 2022, prowadzonego przez Konwent OO. Bonifratrów  

w Prudniku, ze względu na konieczność zwiększenia w pozycji kosztów zakupu materiałów do 

terapii do wysokości 220 379,49 zł., o kwotę 32 860,00 zł. Wskazał, że we wniosku nie 

uwzględniono kwoty zwiększenia kosztów zakupu środków czystości. 

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

poinformowała, że Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku dokonał 

aktualizacji informatora ,,SZUKAJ POMOCY”. Informator skierowany jest do osób i ich 

rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z doświadczaniem problemów 

związanych z alkoholem, narkotykami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym lub 

nim zagrożonych z założeniem, że publikacja pomoże w dotarciu do instytucji i organizacji 

działających na terenie Powiatu Prudnickiego, które zajmują się takimi problemami. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania składników majątku 

ruchomego (krzeseł) do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Prudniku. Poinformowała, 

że w dniu 31.12.2022 r. wygasa termin umowy użyczenia na krzesła konferencyjne Jest to 

kolejna umowa użyczenia na ww. przedmioty. Pierwsze użyczenie nastąpiło 12 grudnia  

2017 r. Dyrektor Szkoły Muzycznej w Prudniku wystąpił z wnioskiem o przekazanie krzeseł 

konferencyjnych iso black – w ilości 22 sztuk oraz krzeseł konferencyjnych iso black plastik  

w ilości 10 szt. Łączna wartość przedmiotu przekazania to 1 981,80 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie krzeseł konferencyjnych iso black – w ilości  

22 sztuk oraz krzeseł konferencyjnych iso black plastik w ilości 10 szt. do Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Prudniku. 
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10) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) w sprawie pisma 

Burmistrza Prudnika o możliwość przyznania pomocy finansowej w 2023 r. dla czterech 

sołectw Gminy. Poinformowała, że w związku z informacją otrzymaną przez Burmistrza 

Prudnika, dotyczącą kontynuacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

projektu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, w nowym trzyletnim rozdaniu, w latach 2023-

3025, Gmina planuje uczestniczyć w tym projekcie. W ramach ww. projektu każde sołectwo 

ma możliwość otrzymania 6 500,00 zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest wymagany wkład 

własny gminy, który winien być zabezpieczony w wysokości 20% czyli 1 300,00 zł., (na 

sołectwo). Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego nie został jeszcze 

ustalony. W związku z powyższym Burmistrz Prudnika zwraca się z prośbą, o przyznanie 

pomocy finansowej na 2023 r. dla 4 sołectw. W latach 2020-2022 Powiat Prudnicki w formie 

dotacji przekazał dla wszystkich 76 sołectw powiatu prudnickiego kwotę w wysokości  

76 000,00 zł. Kwota dotacji w nowym trzyletnim rozdaniu na lata 2023-2025 łącznie na  

76 sołectw w Powiecie Prudnickim, przy minimalnej dotacji wynoszącej 1 300,00 zł, 

wynosiłaby 98 800,00 zł (rocznie ok. 32 950,00 zł.). Na dzień złożenia wniosku, Referat 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami nie zaplanował w budżecie na rok  

2023 środków na ww. cel. w ramach projektu ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 

2023-2025”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Prudnika w sprawie możliwości przyznania 

pomocy finansowej w 2023 r. dla sołectw Gminy Prudnik w ramach ,,Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej” i wyraził chęć kontynuowania wsparcia finansowego w kolejnej edycji 

projektu pod warunkiem, że Powiat pokrywa 50 % wkładu własnego deklarowanego przez 

Gminy, nie więcej jednak niż 1 300 zł. 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej 

członków Powiatowo-Gminnego Związku Transportu ,,Pogranicze”. Poinformowała, że 

Uchwałą nr 40/XII/2022 Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Transportu 

,,Pogranicze’’ ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2023 r. Przewidziano zwiększenie 

wysokości składki o 0,30 zł., od mieszkańca, z kwoty 3,30 zł., na 3,60 zł. Na ustalenie zmiany 

wysokości składki mają wpływ przede wszystkim dwa czynniki: zgodnie z informacją GUS 

stan ludności na dzień 30.06.2021 r. wynosił – 82 825, natomiast stan na dzień 30.06.2022 r. – 
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79 784 na terenie działania Związku. Spadek liczby ludności na terenie działalności związku 

wynosi 3 041 mieszkańców; wzrost inflacji w porównaniu do miesiąca listopada poprzedniego 

roku wzrósł o 9,6%, z wartości 7,8% na 17,4%. W 2022 r. suma składki wynosiła  

29 021,52 zł., natomiast w 2023 r. będzie to kwota 30 393,36 zł. Wzrost wynosi 1 371,84 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia zgody na realizację 

zamówienia oraz zatwierdzenie kwoty wydatku na ubezpieczenie dróg powiatowych na  

2023 r. lub odstąpienie (rezygnacja) z procedury tego ubezpieczenia. Poinformowała, że w dniu 

28.12.2022 r. broker ubezpieczeniowy Supra Brokers S.A. we Wrocławiu przedstawił, jako 

jedyną złożoną, ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne  

w Opolu. Wartość dróg powiatowych zgłoszonych do ubezpieczenia w 2023 r. wynosi  

94 mln 100 tys. zł. TUW Biuro Regionalne w Opolu zgłosiło ofertę ubezpieczenia tych dróg  

w zakresie od ognia i innych żywiołów oraz od ryzyka powodzi (wprowadzono limit na ryzyko 

powodzi w wysokości 2 000 000 zł.). Oferta (składka roczna) ubezpieczenia wynosi 47 050 zł. 

Oferent nie akceptuje ryzyk: uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, deszcz nawalny, napór 

śniegu i lodu, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego 

mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Pomimo zgłoszenia do 

ubezpieczenia na rok 2023 takiej samej wartości dróg jak na rok 2022, koszt ubezpieczenia 

dróg powiatowych w roku 2023 jest wyższy niż na rok 2022 o ok. 44 %, co spowodowane jest 

aktualną sytuacją na rynku ubezpieczeniowym oraz inflacją. W budżecie na 2023 r. 

zaplanowano na sfinansowanie tego wydatku w wysokości 33 000 zł. W przypadku wyłonienia 

oferty nastąpi wzrost wydatków Powiatu Prudnickiego na ubezpieczenie dróg powiatowych  

w kwocie 47 050 zł., należy więc rozważyć unieważnienie postępowania i dokonanie analizy, 

czy wszystkie drogi należy objąć ubezpieczeniem i powtórzyć postępowanie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty na ubezpieczenie dróg powiatowych 

na 2023 r. i polecił dokonanie analizy i powtórzenie postępowania. Polecił, aby przed 

wszczęciem procedury wykaz dróg był przedstawiony do akceptacji na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu. 

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

przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie 
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wycięcia i sprzedaży 6 szt. drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej  

Nr 1530 O relacji Korfantów-Rudziczka, na wysokości działki nr 258, mapa 8, obręb 

Rudziczka, gmina Prudnik. Poinformowała, że dnia 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku wpłynął wniosek mieszkańca Rudziczki o wycięcie przedmiotowych drzew. 

Drzewa posiadają liczny posusz przez co stwarzają realne zagrożenie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie i sprzedaży 6 szt. drzew gatunku topola rosnących 

w pasie drogi powiatowej Nr 1530 O relacji Korfantów-Rudziczka, na wysokości działki  

nr 258, mapa 8, obręb Rudziczka i sprzedaż drewna osobie prywatnej za 60 % jego wartości, 

pod warunkiem wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu. 

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

przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o zajęcie stanowiska  

w sprawie przekazania do demontażu pojazdu marki Mazda Premacy 1.8 KAT o numerze 

rejestracyjnym DTR 15403, w stosunku do którego Sąd Rejonowy w Prudniku orzekł 

przepadek na rzecz Powiatu Prudnickiego. Samochód osobowy w chwili obecnej znajduje się 

na parkingu strzeżonym przy ulicy Torowej 1 w Głubczycach pod nadzorem Pana Mariusza 

Niemirowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ,,MET-KOL Mariusz 

Niemirowski’’. Starosta Prudnicki realizując zadania wynikające z art. 130a ust. 10 ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wystąpił z wnioskiem do Sądu 

Rejonowego w Prudniku o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu Prudnickiego pojazdu 

usuniętego z drogi i nieodebranego w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia, pomimo 

prawidłowego powiadomienia właściciela. W dniu 8 grudnia 2022 r. otrzymano prawomocne 

postanowienie z Sądu Rejonowego w Prudniku o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu 

Prudnickiego. W związku z powyższym powołano biegłego skarbowego w celu oszacowania 

pojazdu. Jak wynika z opinii wydanej dnia 20 grudnia 2022 r. brak jest możliwości 

dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych bez dokonania naprawy koniecznej, 

której koszt może znacznie przekroczyć wartość rynkową pojazdu – naprawa ekonomicznie 

nieuzasadniona. Na dzień 20 grudnia 2022 r. wartość rynkowa brutto przedmiotowego pojazdu 

wynosi 0 zł. Złomowanie zostanie zrealizowane nieodpłatnie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do demontażu pojazdu marki Mazda Premacy 

1.8 KAT o numerze rejestracyjnym DTR 15403, w stosunku do którego Sąd Rejonowy  

w Prudniku orzekł przepadek na rzecz Powiatu Prudnickiego. 

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

przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą  

o pozwolenie na kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w II półroczu roku 

szkolnego 2022/2023 dla ucznia klasy IV ap. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z dnia 05.08.2019 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. Uczeń 

realizuje kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej ze względu na autyzm. Praca  

z uczniem opiera się na zaleceniach zawartych w orzeczeniu oraz opracowanej 

Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia. Ze względu na swoje dysfunkcje uczeń 

napotyka na wiele trudności w uczeniu się, zwłaszcza z języka polskiego i języka angielskiego. 

Osoba z autyzmem niezależnie od siebie, nie radzi sobie z interpretowaniem dzieł literackich, 

odczytywaniem intencji autora, charakterystyką i oceną bohaterów. Ma mały zasób słownictwa, 

nie zna znaczeń wielu słów i terminów. Dla ucznia treści i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej są bardzo trudno przyswajalne. Dodatkową trudnością jest nowa forma egzaminu 

maturalnego, która w swoich założeniach jest trudniejsza od dotychczasowego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 dla ucznia klasy IV ap. 

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

przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą  

o pozwolenie na kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w II półroczu roku 

szkolnego 2022/2023 dla ucznia klasy IV cp. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z dnia 19.06.2019 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku.  

W zaleceniach zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniowi zaleca się 

objęcie zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi z przedmiotów, w których pojawiają się 

trudności. Takimi przedmiotami są matematyka, język polski i język angielski. Ze względu na 

zespół Aspengera, uczeń ma wiele ograniczeń, którym można zaradzić poprzez dodatkowe 

spotkania indywidualne. Dzięki nim uczeń chętnie podejmuje wyzwania, z którymi spotyka się 

na lekcjach matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Nadmiar bodźców w czasie 

lekcji z klasą powoduje, że uczeń rozumie i pamięta tylko przypadkową część wiadomości i 
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analizowanych problemów. Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych nauczyciele 

uzupełniają powstałe braki, niwelują luki w wiedzy ucznia. Uczeń w związku ze spektrum 

autyzmu ma problem z myśleniem. W związku z tym, na zajęciach indywidualnych jest czas, 

aby zastosować w większej ilości wizualne pomoce dydaktyczne. Uczeń ma możliwość 

dopytania się i zrozumienia problemu. Możliwa jest stymulacja polisensoryczna. Potrzebuje 

indywidualnego wsparcia, zapewnienia, że poradzi sobie z zadaniami i ćwiczeniami, jest 

skrępowany gdy podczas lekcji z klasą jest traktowany inaczej. Uczeń ma dużą świadomość 

swojej niepełnosprawności. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 dla ucznia klasy IV cp. 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. 

Poinformowała, że w dniu 31 grudnia 2022 r. mija termin umowy użyczenia samochodu marki 

Opel Vivaro Kombi L2H1 o numerze rejestracyjnym OPR 4J64, zakupionego w ramach 

dofinansowania ze środków PFRON. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia samochodu dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. 

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

przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia bramki do dezynfekcji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku,  

w związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. ,,Kooperacje 3D – modele wielosektorowej 

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Przedłużono okres realizacji projektu do dnia  

30 września 2023 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia bramki do dezynfekcji  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 
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W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę  

w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 7 

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

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy  

w komisji konkursowej. Poinformowała, że w związku z zakończonym terminem 

przyjmowania ofert na ogłoszony konkurs dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie należy powołać Komisję Konkursową w celu 

opiniowania złożonych ofert oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty, na którą 

proponuje się udzielenie dotacji. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ 

jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej 

jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zaproszenia do zgłaszania 

kandydatów do pracy w komisji konkursowej. 

2) Pani Angelika Wojtaszek, Pracownik BHP przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 130/457/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 grudnia 2020 r.  

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony, odzieży i obuwia roboczego, 

środków higieniczno-sanitarnych oraz ekwiwalentu za pranie i konserwacje w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że podczas tegorocznej 

narady służby BHP ze społecznymi inspektorami pracy i przedstawicielami pracowników 

oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego jednogłośnie zaproponowano 

zmiany do w/w uchwały, tj.: Sprzątaczki: skrócenie okresu użytkowania obuwia roboczego  

z 18 m-cy na 12 m-cy, poszerzenie asortymentu o kalosze na czas nieokreślony, czyli do 

zdarcia/zużycia, spodnie robocze według uzasadnionych potrzeb na okres 18 m-cy; Woźny/ 

konserwator/ rzemieślnik/ pomoc rzemieślnika/ starszy rzemieślnik/ robotnik gospodarczy/ 

robotnik ogólnobudowlany/ kierownik gospodarczy: skrócenie okresu użytkowania ubrania 
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roboczego z 18 m-cy na 12 m-cy oraz koszuli flanelowej z 12 m-cy na 6 m-cy; Nauczyciel 

wychowania fizycznego: rozszerzenie asortymentu o kurtkę/ bezrękawnik/ ocieplacz/ polar  

itp. oraz zwiększenie dofinansowania kosztów zakupu za odzież sportową i obuwie sportowe  

z 150,00 zł., na 200,00 zł; Pomoc nauczyciela w SOSW: zwiększenie dofinansowania kosztów 

zakupu za dres z 100,00 zł., na 150,00 zł., oraz za obuwie z 80,00 zł., na 150,00 zł; 

Dogoterapeuta: zwiększenie dofinansowania kosztów zakupu za dres ze 100,00 zł., na  

150,00 zł., oraz za obuwie z 80,00 zł., na 150,00 zł; Nauczyciel prowadzący zajęcia 

rewalidacyjno- wychowawcze: zwiększenie dofinansowania kosztów zakupu za dres  

ze 100,00 zł., na 150,00 zł., oraz za obuwie z 80,00 zł., na 150,00 zł. Kwoty nie ulegały zmianie 

od wprowadzenia w życie, czyli od 2013 r., jedynie okresy używalności były skracane  

o 6 miesięcy w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego. Również służba BHP wnosi  

o rozszerzenie wyboru asortymentu dla nauczyciela wychowania fizycznego.  

Starosta Prudnicki zaproponował, aby Zarząd zaakceptował następujące propozycje zmian: dla 

pań sprzątających wprowadzić spodnie robocze (według uzasadnionych potrzeb) na okres  

18 miesięcy używalności oraz kalosze damskie na czas nieokreślony, czyli do czasu 

zużycia/zniszczenia; skrócić czas użytkowania ubrania roboczego dla woźnych/ 

konserwatorów/ rzemieślników/ pomocy rzemieślnika/ robotników gospodarczych/ 

robotników ogólnobudowlanych/ kierowników gospodarczych z 18 miesięcy na 12 miesięcy; 

zmienić kwoty dofinansowania do zakupu przynależnego asortymentu odzieży i obuwia 

zgodnie z uchwałą dla nauczycieli wychowania fizycznego, pomoc nauczyciela w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, dogoterapeuci oraz nauczyciele prowadzący zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i podjął uchwałę  

z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. 

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

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Prudnickiego w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej położonej  

w Głogówku i stanowiącej działkę nr 303, mapa 3 o powierzchni 0,8275 ha oraz ustalenia ceny 

wywoławczej. Poinformowała, że Powiat Prudnicki jest właścicielem przedmiotowej 

nieruchomości i w chwili obecnej nieruchomość stanowi przedmiot prawa trwałego zarządu 

ustanowionego na rzecz Domu Dziecka w Głogówku. Wycena dokonana przez rzeczoznawcę 

majątkowego została sporządzona w 2021 roku na kwotę 2 919 000,00 zł. Zgodnie  

z art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być 
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wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego 

sporządzenia. Pierwszy przetarg w dniu 01-09-2022 r., zakończył się wynikiem negatywnym. 

Drugi przetarg w dniu 09-12-2022 r. także zakończył się wynikiem negatywnym. W pierwszym 

przetargu cena wywoławcza została ustalona w wysokości 2 919 000,00 zł., natomiast w drugim 

przetargu w wysokości 2 750 000,00 zł. Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 ugn cenę nieruchomości 

ustala się na podstawie jej wartości. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, 

cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej 

wartości. W tym przypadku wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  

2 919 000,00 zł., co oznacza, że cena sprzedaży w rokowaniach nie może być niższa niż  

1 167 600,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w drodze rokowań nieruchomości 

zabudowanej położonej w Głogówku i stanowiącej działkę nr 303, mapa 3 o powierzchni 

0,8275 ha oraz ustalił cenę wywoławczą w kwocie 2 500 000,00 zł.  

4) 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. 

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

planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Ad. 8 

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

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

   Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 

       Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak          
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