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        Protokół 151/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

 z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu odbyło 

się w zdalnym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. 

Ad. 1 i 2 

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

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta -  Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) 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 wniosku o dokonanie zmiany  

w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 30 kwietnia 2021 r. poprzez wprowadzenie punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego 

przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku. 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku raportu z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania  

z wypożyczalni rowerów. 
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7. Sprawy różne. 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie sprzedaży gruntu będącego integralną częścią 

drogi powiatowej nr 1611 O relacji Wierzbiec – Rudziczka. 

2) Prośba dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o wyrażenie zgody na złożenie wniosku  

w ramach projektu ,,Strzelnica w Powiecie”. 

3) Akceptacja 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. 

4) Przedstawienie informacji Wojewody Opolskiego dot. listy zadań rekomendowanych do 

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

5) Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Prudnickiego za I kwartał 2021 r. 

6) Przedstawienie Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. 

Po Sesji: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

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

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

Ad. 4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy  

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku zwołanej sesji 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Potrzeba wprowadzenia punktu  

dot. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję 

Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku, wynika z § 50 ust. 3 Statutu Powiatu Prudnickiego, zgodnie  

z którym skierowany do Rady projekt wystąpienia pokontrolnego Komisja Rewizyjna kieruje do Rady, 
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które Rada rozstrzyga w drodze uchwały. Projekt wystąpienia Komisja Rewizyjna przyjęła w dniu  

29 kwietnia 2021 r. Mając powyższe na uwadze należy wnieść o wprowadzenie wskazanego punktu. 

Zarząd Powiatu skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku wniosek o dokonanie 

zmiany w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 30 kwietnia 2021 r. 

Ad. 6  

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów. 

Poinformowała, że konsultacje odbyły się w dniach od 12 kwietnia 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r. 

Projekt uchwały został opublikowany w dniu 2 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej oraz  

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

możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia  

26 kwietnia 2021 r. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do 

wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku raport  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 

korzystania z wypożyczalni rowerów. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii 

w sprawie sprzedaży gruntu będącego integralną częścią drogi powiatowej nr 1611 O relacji Wierzbiec 

– Rudziczka. Poinformowała, że w dniu 08.04.2021 r. wpłynęło pismo mieszkańca Mieszkowic z prośbą 

o sprzedaż działki będącej częścią drogi powiatowej nr 1611 O, obręb Mieszkowice, nr ewidencyjny 

działki 647/6. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż w/w fragmentu działki 647/6 i polecił uprawnionemu 

geodecie wydzielenie omawianej części działki. Wszelkie koszty związane z wydzieleniem oraz zmianą 

klasoużytku działki polecił wkalkulować w cenę sprzedaży. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o wyrażenie zgody na złożenie wniosku w ramach projektu ,,Strzelnica  

w Powiecie”, dotyczącego pozyskania środków finansowych na założenie strzelnicy wirtualnej. Całość 

inwestycji może być dofinansowania kwotą do 150 000 zł., wkład własny to 20 %. Strzelnica miałby 

mieścić się w budynku II LO przy ul. Kościuszki 55 w piwnicy.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na złożenie wniosku do projektu pn. ,,Strzelnica  

w Powiecie”, dotyczącego pozyskania środków finansowych na założenie strzelnicy wirtualnej.  

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła rozliczenie dotacji otrzymanej na 

prowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, za turnus zawodowy przeprowadzony w terminie 

15.02.2021 r. – 14.03.2021 r. W turnusie uczestniczyło dwóch uczniów. Kwota otrzymanej i rozliczonej 

dotacji wynosiła 1 012 złotych. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował rozliczenie dotacji otrzymanej na prowadzenie  

i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych przeprowadzony w Zielonej Górze. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Wojewody Opolskiego  

dot. listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Poinformowała, że dnia 21 kwietnia 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostateczną listę zadań 

powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania w województwie opolskim w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. W związku z tym, możliwe będzie dofinansowanie 

projektu Powiatu Prudnickiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – 

Racławice Śląskie – etap II”, w kwocie dofinansowania 119 582,81 zł. W przypadku powstania 

oszczędności w ramach pozostałych projektów realizowanych w RFRD, będzie możliwość 

dofinansowania zadania w 50 % wartości projektu.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Prudnickiego za I kwartał 2021 r. Poinformowała, że Powiat Prudnicki nie udzielał poręczeń i gwarancji, 

nie występują zobowiązania wymagalne tj. których termin płatności upłynął. Dane dotyczące 

wykonania budżetu jst w tym: dochody 18 801 515,25 zł., w tym: dochody majątkowe 181 822,40 zł.; 

wydatki 15 636 702,13 zł, w tym wydatki majątkowe 656 113,27 zł.; nadwyżka 3 164 813,12 zł.;  

przychody 6 996 865,52 zł.; rozchody 965 024,22 zł.; ogółem 9 196 654,42 zł. Wykorzystanie środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu: środki otrzymane – Plan 

3 410 692,15 zł.; wykonanie 347 991,55 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Opolu Uchwałą Nr 118/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego 

za 2020 r., na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  
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o regionalnych izbach obrachunkowych, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu Powiatu 

Prudnickiego za 2020 r. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował ją do Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Prudniku. 

Po Sesji: 

Ad. 8 

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

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

2021 r. 

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

finansowego budżetu na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła:                                                       Radosław Roszkowski……………………….. 

Natalia Świczewska      

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


