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        Protokół 152/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 07 maja 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 5 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta -  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. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku raportu o stanie 

Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdań finansowych Powiatu 

Prudnickiego za 2020 r. 
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7. Sprawy różne. 

1) Wniosek o wyrażenie zgody na remont pomieszczeń piwnicznych będących w trwałym zarządzie 

Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Prudniku; 

2) ogłoszenie o zamiarze zakupu nieruchomości na terenie Powiatu Prudnickiego; 

3) wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej realizowanego w ramach 

środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

4) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodnika Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk; 

5) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodnika Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk; 

6) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk; 

7) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk; 

8) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie nagrody dla 

reprezentanta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance; 

9) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk; 

10) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie nagrody dla 

reprezentantki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance; 

11) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie nagrody dla 

reprezentanta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance; 

12) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla trenera Klubu Sportowego ,,Obuwnik”; 

13) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Obuwnik”; 

14) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Obuwnik”; 
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15) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Obuwnik”; 

16) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Obuwnik”; 

17) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodnika Klubu Sportowego ,,Obuwnik”; 

18) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Obuwnik”; 

19) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Zarzewie”; 

20) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Zarzewie”; 

21) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Zarzewie”; 

22) wniosek Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego ,,Zarzewie”; 

23) przedstawienie pisma Wykonawcy w wprowadzenie zmian w umowie, zawartej w ramach projektu 

pn. ,,Ochrona różnorodności (…)” 

8. 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, przedstawiła raport o stanie powiatu prudnickiego za  

2020 r. Poinformowała, że obowiązek przedstawienia przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu 

wynika z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Na podstawie raportu 

oraz debaty nad raportem, Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu. Raport o stanie powiatu zawiera informację o aktywności i sukcesach  
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w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne, zrealizowanych projektach, ważnych wydarzeniach w powiecie 

oraz działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2020 roku, realizacji strategii i programów, 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Raport zostanie opublikowany do dnia 14.05.2021 r., 

mieszkańcy, zgodnie z w/w ustawą, mogą zgłaszać się do debaty nad raportem do dnia 27.05.2021 r. do 

godz. 1200. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony raport. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu w Prudniku raport o stanie 

powiatu prudnickiego za 2020 r.  

Ad. 6 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła analizę sprawozdań finansowych Powiatu 

Prudnickiego za 2020 r. Poinformowała, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 

odzwierciedla salda kont aktywów i pasywów wszystkich jednostek budżetowych Powiatu 

Prudnickiego. Nastąpił korzystny wzrost wartości aktywów trwałych o 12.943.471,57 zł. W bilansie 

wartość aktywów trwałych wykazuje się w  wartości netto, tj. po pomniejszeniu o dotychczas dokonane 

odpisy amortyzacyjne. Akcje i udziały wykazują wartość 10.614.050 zł. – są to akcje PCM SA  

w Prudniku, gdzie powiat jest głównym udziałowcem (10.604.050 zł.) oraz udziały w spółce PKS 

Głubczyce (10.000 zł.). Aktywa obrotowe wykazują zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 

617.577,21 zł. W pasywach dodatni wynik finansowy netto wynosi 17.024.059,38 zł., i jest wyższy niż 

w roku poprzednim o kwotę 14.755.552,96 zł. Fundusz wzrósł do roku poprzedniego o kwotę 

13.802.701,23 zł. Zobowiązania długoterminowe wykazują wartość 1.214.400,16 zł. (jest to 

zobowiązanie na wykup akcji od OPTIMA). Zobowiązania krótkoterminowe wykazują wzrost do roku 

ubiegłego o 355.687,81 zł., a fundusze specjalne wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku 

ubiegłego o kwotę 48.898,50 zł. Ogółem suma bilansowa wzrosła o 13.561.048,78 zł. Przychody netto 

z podstawowej działalności operacyjnej powiatu w 2020 r. wzrosły o 721.330,40 zł. - dochody 

budżetowe. Koszty działalności operacyjnej ogólnie wzrosły o 3.860.692,52 zł., wzrosły w pozycji: 

amortyzacja około 112.000 zł.; wynagrodzenia około 3.146.000 zł.; ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia około 702.000 zł.; pozostałe koszty rodzajowe około 69.000 zł.; inne świadczenia 

finansowane z budżetu około 102.000 zł., suma 4.131.000 zł. Natomiast zmalały w pozycji: zużycie 

materiałów i energii około 7.000 zł.; usługi obce około 226.000 zł.; podatki i opłaty                                                                              

około 38.000 zł., suma 271.000 zł. Pozostałe przychody operacyjne wzrosły w stosunku do roku 

poprzedniego o 17.748.170,36 zł.: zmalał zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  

o 39.659,51 zł.; wzrosły dotacje o 13.289.903,49 zł.; wzrosły inne przychody operacyjne (w tym 

subwencje) o 4.497.926,38 zł. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 21.449,68 zł. Przychody 

finansowe zmalały o 2.598,77 zł. Koszty finansowe zmalały o  kwotę 170.793,17 zł. Ogółem zysk  

z całokształtu działalności powiatu w kwocie 17.024.059,38 zł. wykazuje tendencję wzrostową  
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w stosunku do 2019 r. Na podstawie danych bilansu i rachunku zysków i strat, sprawozdań budżetowych  

o dochodach i wydatkach za 2020 r. oraz obrotów konta 800 Fundusz jednostki, wykazano zwiększenia 

i zmniejszenia funduszu oraz zysk netto za 2020 rok. Stan funduszu na koniec roku wykazał wzrost  

o 15.800.475,68 zł. W sprawozdaniu wykazano salda kont budżetu na 31 grudnia 2020 r. W aktywach 

przedstawiono stan kont środków pieniężnych budżetu w kwocie 10.086.180,49 zł., oraz należności 

dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 291.957,89 zł.  

W pasywach wykazano: zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i obligacji w kwocie  

21.930.416 /dług publiczny powiatu/, który zwiększył się o 4.044.758,64 zł. w stosunku do 2019 r.; 

pozostałe zobowiązania w kwocie 924.410,22 zł./opłata ewidencyjna + środki PFRON/, które wzrosły 

o kwotę 823.345,72 zł. w stosunku do roku poprzedniego; nadwyżka budżetu w wysokości  

2.511.592,62 zł.; rezerwa na wydatki niewygasające w wysokości 657.510 zł.; skumulowany niedobór 

na zasobach budżetu za poprzednie lata wynosi 16.787.633,10 zł.; rozliczenia międzyokresowe dotyczą 

rozchodów z tytułu subwencji oświatowej na styczeń 2021 r., otrzymanej w grudniu 2020 r. w kwocie 

1.463.273 zł. oraz dotacji celowej z budżetu państwa na Komendę Powiatową PSP w Prudniku, 

otrzymanej w grudniu 2020 r. w kwocie 240.000zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną analizę. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował do Rady Powiatu analizę sprawozdań finansowych 

Powiatu Prudnickiego za 2020 r. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 05.05.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na remont 

pomieszczeń piwnicznych, będących w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno– 

Epidemiologicznej w Prudniku. Inspektor Sanitarny trzy pomieszczenia planuje przeznaczyć na 

archiwum zakładowe, po spełnieniu wymagań Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na remont pomieszczeń piwnicznych, będących  

w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Prudniku. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła ogłoszenie o zamiarze zakupu 

nieruchomości na terenie Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem dla pieczy zastępczej w ramach 

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

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej– III edycja” w ramach RPO WO 2014-2020.  
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował treść ogłoszenia o zamiarze zakupu nieruchomości na 

terenie Powiatu Prudnickiego w ramach projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka (…) i polecił rozpocząć 

procedurę zakupu. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na 

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Podniesienie poziomu 

diagnostyki ZOZ w Białej realizowanego w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych” na 

podstawie art. 6a 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. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu 

holterowskiego z rejestratorem kanałowym oraz głowicy matrycowej przezklatkowej  

3D/4D do echokardiografu. Szacunkowa wartość zamówienia 138 599 zł. brutto.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej realizowanego w ramach 

środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych” na podstawie art. 6a 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 i wyłonienie 

dostawcy w wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej opublikowanej w BIP. 

4) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Opolski Klub Sportów Walki Rafał Wilk o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla Pana Miłosza Sadło. Poinformował, iż w dniu 24.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla w/w zawodnika za 

zdobycie brązowego medalu w Internetowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo w kat. układy 

formalne junior młodszy/junior, które odbyły się w dniach 15.03. – 13.04.2020 r. Zgodnie z Uchwałą 

nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, (z późn. zm.) stypendia 

są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój 

sportowy. Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięcie Pana Miłosza Sadło uprawnia go do otrzymania 

stypendium w kwocie 100,00 zł miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pana Miłosza Sadło  

w wysokości 100,00 zł na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pana Miłosza Sadło w wysokości 100 zł., na okres 6 miesięcy. 
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5) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Opolski Klub Sportów Walki Rafał Wilk o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla Pana Szymona Sadło. Poinformował, iż w dniu 24.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pana Szymona 

Sadło, zawodnika Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk za zdobycie srebrnego medalu  

w Internetowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo w kat. układy formalne kadet, które odbyły się  

w dniach 15.03. – 13.04.2020 r. Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 

19 października 2018 r. z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą 

pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Na podstawie § 1.1 w związku  

z § 5.2 Regulaminu w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej, osiągnięty wynik sportowy jest poza 

kategoriami uprawniającymi do przyznania okresowego stypendium sportowego, w związku z czym 

podlega odrzuceniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił odrzucić wniosek  

o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pana Szymona Sadło. 

6) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Opolski Klub Sportów Walki Rafał Wilk o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla Pani Wiktorii Kalicum. Poinformował, iż w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla Pani Wiktorii 

Kalicum, zawodniczki Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk za zdobycie złotego medalu  

w Internetowych Mistrzostwach Polski Taekwondo w kat. Układy formalne kadet, które odbyły się  

w dniach 15.03. – 13.04.2020r. Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 

19 października 2018 r. z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą 

pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Na podstawie § 1.1 w związku z § 5.2 

Regulaminu w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych 

stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród  

i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej, osiągnięty wynik sportowy jest poza kategoriami 

uprawniającymi do przyznania okresowego stypendium sportowego, w związku z czym podlega 

odrzuceniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił odrzucić wniosek  

o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pani Wiktorii Kalicum. 
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7) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Opolski Klub Sportów Walki Rafał Wilk o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla Pani Amelii Serafin. Poinformował, iż w dniu 24.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pani Amelii Serafin, 

zawodniczki Opolskiego Klubu Sportów Walki Rafał Wilk za zdobycie złotego medalu  

w Internetowych Mistrzostwach Polski Taekwondo w kat. Układy formalne młodzik, które odbyły się 

w dniach 15.03. – 13.04.2020 r. Stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy 

finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Na podstawie § 1.1 w związku z § 5.2 Regulaminu  

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów 

Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień 

za osiągnięcia w działalności sportowej, osiągnięty wynik sportowy jest poza kategoriami 

uprawniającymi do przyznania okresowego stypendium sportowego, w związku z czym podlega 

odrzuceniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił odrzucić wniosek  

o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pani Amelii Serafin. 

8) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o przyznanie nagrody dla Pana Tomasza Grzywacza. 

Poinformował, iż w dniu 26.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek  

o przyznanie nagrody dla Pana Tomasza Grzywacza, reprezentującego Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Moszczance, zawodnika Juveni Głuchołazy za zdobycie złotego medalu w biegach przełajowych 

Mondo Grand Prix Opolszczyzny Igrzyska Dzieci – Chłopcy, których finał odbył się w Opolu w dniu 

21.11.2020 r. Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 

2018 r. z późn. zm., nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym 

indywidualnie w ramach środków pieniężnych z budżetu Powiatu Prudnickiego. Nagrody przyznaje 

Zarząd Powiatu. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, o których mowa w § 9 i 13 

Regulaminu należy złożyć w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których osiągnięto 

wynik sportowy, uprawniający do przyznania nagrody. Wynik sportowy osiągnięty przez Pana Tomasza 

Grzywacza nie mieści się w kategoriach uprawniających do otrzymania nagrody, Ponadto wniosek 

został złożony po terminie wskazanym w Regulaminie (zawody finałowe odbyły się w dniu  

21.11.2020 r.), w związku z czym podlega odrzuceniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu postanowił odrzucić wniosek o przyznanie nagrody dla Pana Tomasza Grzywacza. 
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9) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez Opolski Klub Sportów Walki Rafał 

Wilk o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pani Amelii Serafin. Poinformował,  

iż w dniu 24.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie nagrody 

dla zawodniczki Opolskiego Klubu Sportów Walki za zdobycie złotego medalu w Internetowych 

Mistrzostwach Polski Taekwondo w kat. układy formalne młodzik, które odbyły się w dniach 15.03. – 

13.04.2020, srebrnego medalu na Mistrzostwach Wielkopolski w Taekwondo (Ostrów Wielkopolski 

20.02.2021), brązowego medalu na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Taekwondo w kat. układy 

formalne kadet (Wałbrzych 23.01.2021), brązowego medalu na Mistrzostwach Opolszczyzny  

w Taekwondo w walkach semi-kontakt kat – 35kg kadet (Grodków 19.12.2020r.). Zgodnie z Uchwałą 

nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., nagroda jest 

jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym indywidualnie w ramach środków 

pieniężnych z budżetu Powiatu Prudnickiego. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu. Wniosek  

o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, o których mowa w § 9 i 13 Regulaminu należy złożyć w terminie 

60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których osiągnięto wynik sportowy, uprawniający do 

przyznania nagrody. Wynik sportowy osiągnięty przez Panią Amelię Serafin nie mieści się  

w kategoriach uprawniających do przyznania nagrody, w związku z czym podlega odrzuceniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu postanowił odrzucić wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla 

Pani Amelii Serafin. 

10) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pani Weroniki Szopy. Poinformował,  

iż w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie 

okresowego stypendium sportowego dla Pani Weroniki Szopy, reprezentującej Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Moszczance, zawodniczki Juveni Głuchołazy za zdobycie złotego medalu w biegach 

przełajowych Mondo Grand Prix Opolszczyzny Igrzyska Dzieci – Dziewczęta, których finał odbył się 

w Opolu w dniu 21.11.2020 r. Zgodnie z Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 

19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą 

pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięcie Pani 

Weroniki Szopy uprawnia ją do otrzymania stypendium w kwocie 150,00 zł miesięcznie. Wniosek 

został pozytywnie za opiniowany przez Komisję Stypendialną, która zaproponowała przyznanie 

stypendium sportowego dla Pani Weroniki Szopy w wysokości 150,00 zł na okres 4 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Weroniki Szopy w wysokości 150 zł., na okres 4 miesięcy. 
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11) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pana Tomasza Grzywacza. 

Poinformował, iż w dniu 26.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek  

o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pana Tomasza Grzywacza, reprezentującego 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance, zawodnika Juveni Głuchołazy za zdobycie złotego 

medalu w biegach przełajowych Mondo Grand Prix Opolszczyzny Igrzyska Dzieci – Chłopcy, których 

finał odbył się w Opolu w dniu 21.11.2020 r.. Zgodnie z Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby 

fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Zgodnie z ww. uchwałą 

osiągnięcie Pana Tomasza Grzywacza uprawnia go do otrzymania stypendium w kwocie 150,00 zł. 

miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stypendialną, która 

zaproponowała stypendium sportowe dla Pana Tomasza Grzywacza w wysokości 150,00 zł na okres  

4 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pana Tomasza Grzywacza w wysokości 150 zł., na okres 4 miesięcy. 

12) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” w Prudniku o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla trenera Pani Mileny Barakońskiej. Poinformował, iż w dniu 29.03.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla Pani 

Mileny Barakońskiej, trenera prowadzącego zawodnika Filipa Baurowicza, zdobywcy srebrnego 

medalu indywidualnie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w łucznictwie, które odbyły się  

w Zgierzu w dniach 21 – 23.08.2020 r. Zgodnie z Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej lub 

trenera oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Zgodnie z ww. uchwałą 

osiągnięcie Pani Mileny Barakońskiej uprawnia ją do otrzymania stypendium w kwocie 200,00 zł 

miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stypendialną, która 

zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pani Mileny Barakońskiej w wysokości  

200,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla trenera, Pani Mileny Barakońskiej w wysokości 200 zł., na okres 6 miesięcy. 

13) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” w Prudniku o przyznanie okresowego stypendium 
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sportowego dla Pani Olimpii Kowszyn. Poinformował, iż w dniu 29.03.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla  

w/w zawodniczki za zdobycie brązowego medalu indywidualnie podczas Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w łucznictwie oraz brązowego medalu drużynowo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w łucznictwie, które odbyły się w Żywcu w dniu 19 -20.09.2020 r. Ponadto Pani Olimpia Kowszyn 

zdobyła brązowy medal indywidualnie podczas Halowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

w łucznictwie, które odbyły się w Zgierzu w dniach 21 – 22.11.2021 r.. Zgodnie z Uchwałą  

nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia 

są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój 

sportowy. Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięcie Pani Olimpii Kowszyn uprawnia ją do otrzymania 

stypendium w kwocie 100,00 zł. miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pani Olimpii Kowszyn  

w wysokości 100,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Olimpii Kowszyn w wysokości 100 zł., na okres 6 miesięcy. 

14) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” w Prudniku o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla Pani Karoliny Pączek. Poinformował, iż w dniu 29.03.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla  

w/w zawodniczki za zdobycie brązowego medalu drużynowo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

w łucznictwie, które odbyły się w Żywcu w dniu 19 -20.09.2020 r. Zgodnie z Uchwałą nr LVI/385/2018 

Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania 

dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Zgodnie z ww. 

uchwałą osiągnięcie Pani Karoliny Pączek uprawnia ją do otrzymania stypendium w kwocie 100,00 zł. 

miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stypendialną, która 

zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pani Karoliny Pączek w wysokości 100,00 zł., 

na okres 4 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Karoliny Pączek w wysokości 100,00 zł., na okres 4 miesięcy 

15) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” w Prudniku o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla Pani Pauliny Pintak. Poinformował, iż w dniu 29.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego 
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w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla w/w zawodniczki 

za zdobycie srebrnego medalu indywidualnie podczas Mistrzostw Polski Juniorów w łucznictwie, które 

odbyły się w Dobrczu w dniach 28-30.08.2020 r. Zgodnie z Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu 

w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby 

fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Zgodnie z ww. uchwałą 

osiągnięcie Pani Pauliny Pintak uprawnia ją do otrzymania stypendium w kwocie 200,00 zł. miesięcznie. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stypendialną, która zaproponowała 

przyznanie stypendium sportowego dla Pani Pauliny Pintak w wysokości 200,00 zł., na okres  

6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Pauliny Pintak w wysokości 200,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

16) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” w Prudniku o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla Pani Dominiki Koszańskiej. Poinformował, iż w dniu 29.03.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla  

w/w zawodniczki za zdobycie brązowego medalu drużynowo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

w łucznictwie, które odbyły się w Żywcu w dniu 19 – 20.09.2021 r. Zgodnie z Uchwałą nr LVI/385/2018 

Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania 

dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Zgodnie  

z ww. uchwałą osiągnięcie Pani Dominiki Koszańskiej uprawnia ją do otrzymania stypendium w kwocie 

100,00 zł. miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stypendialną, która 

zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pani Dominiki Koszańskiej w wysokości  

100,00 zł., na okres 4 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Dominiki Koszańskiej w wysokości 100,00 zł., na okres 4 miesięcy. 

17) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” o przyznanie okresowego stypendium sportowego 

dla Pana Filipa Baurowicza. Poinformował, iż w dniu 29.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego  

w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla w/w zawodnika za 

zdobycie srebrnego medalu indywidualnie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych w łucznictwie, które odbyły się w Zgierzu w dniach 21– 23.08.2021 r. 

Zgodnie Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. 
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zm.,  stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej 

jego rozwój sportowy. Osiągnięcie Pana Filipa Baurowicza uprawnia go do otrzymania stypendium  

w kwocie 200,00 zł., miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pana Filipa Baurowicza w 

wysokości 200,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pana Filipa Baurowicza w wysokości 200,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

18) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” o przyznanie okresowego stypendium sportowego 

dla Pani Julii Apanowicz. Poinformował, iż w dniu 29.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla w/w zawodniczki za zdobycie 

brązowego medalu drużynowo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w łucznictwie, które odbyły się 

w Żywcu w dniach 19– 20.09.2021 r. Zgodnie Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz 

formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Osiągnięcie Pani Julii Apanowicz 

uprawnia ją do otrzymania stypendium w kwocie 100,00 zł.,  miesięcznie. Wniosek został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium sportowego 

dla Pani Julii Apanowicz w wysokości 100,00 zł., na okres 4 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Julii Apanowicz w wysokości 100,00 zł., na okres 4 miesięcy. 

19) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla Pani Julii Niżyńskiej. Poinformował, iż w dniu 30.03.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla  

w/w zawodniczki za zdobycie złotego medalu w kat. kata drużynowego seniorek na Mistrzostwach 

Polski Seniorów w karate olimpijskim, które odbyły się w Legnicy w dniu 04.10.2020 r., a także 

brązowego medalu w kat. kata indywidualne U-21 n Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, 

Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim oraz brązowego medalu w kat. kata drużynowego U-

21 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim, 

które odbyły się w Poznaniu w dniu 07.11.2020 r. Zgodnie Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w 

Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby 

fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój sportowy. Osiągnięcie Pani Julii 
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Niżyńskiej uprawnia ją do otrzymania stypendium w kwocie 300,00 zł.,  miesięcznie. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium 

sportowego dla Pani Julii Niżyńskiej w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Julii Niżyńskiej w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

20) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla Pani Magdaleny Kruczek. Poinformował, iż w dniu 30.03.2021 r. do 

Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium 

sportowego dla w/w zawodniczki za zdobycie złotego medalu w kat. kata drużynowego seniorek na 

Mistrzostwach Polski Seniorów w karate olimpijskim, srebrnego medalu w kat. kumite indywidualnego 

seniorek na Mistrzostwach Polski Seniorów w karate olimpijskim, które odbyły się w Legnicy w dniu 

04.10.2020 r. Ponadto Pani Magdalena Kruczek zdobyła brązowy medal w kat. kumite indywidualne 

U-21 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim 

oraz brązowy medal w kat. kata drużynowe U-21 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, 

Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim, które odbyły się w Poznaniu w dniu 07.11.2020 r. 

Zgodnie Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. 

zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej 

jego rozwój sportowy. Osiągnięcie Pani Magdaleny Kruczek uprawnia ją do otrzymania stypendium  

w kwocie 300,00 zł., miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pani Magdaleny Kruczek  

w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Magdaleny Kruczek w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

21) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku o przyznanie okresowego 

stypendium sportowego dla Pani Karoliny Zelasko. Poinformował, iż w dniu 30.03.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla  

w/w zawodniczki za zdobycie złotego medalu w kat. kata indywidualnego U-21 na Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych, Juniorów u Młodzieżowców w karate olimpijskim, brązowego medalu  

w kat. kumite indywidualne U-21 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów  

i Młodzieżowców w karate olimpijskim, które odbyły się w Poznaniu w dniu 07.11.2020 r. Ponadto 
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Pani Karolina Zelasko zdobyła złoty medal w kat. kata drużynowego seniorek na Mistrzostwach Polski 

Seniorów w karate olimpijskim oraz brązowego medalu w kat. kata indywidualnego seniorek na 

Mistrzostwach Polski Seniorów w karate olimpijskim, które odbyły się w Legnicy w dniu 04.10.2020 r. 

Zgodnie Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. 

zm., stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej 

jego rozwój sportowy. Osiągnięcie Pani Karoliny Zelasko uprawnia ją do otrzymania stypendium  

w kwocie 300,00 zł., miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pani Karoliny Zelasko  

w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Karoliny Zelasko w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

22) Pan Szymon Kaliciński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przedstawił 

wniosek złożony przez Klub Sportowy „Obuwnik” o przyznanie okresowego stypendium sportowego 

dla Pani Aleksandry Bartoszewskiej. Poinformował, iż w dniu 30.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla w/w zawodniczki 

za zdobycie złotego medalu w kat. kumite indywidualne juniorek na Mistrzostwach Polski Juniorów 

Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w karate olimpijskim oraz złotego medalu w kat. kata 

indywidualnego juniorek na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców  

w karate olimpijskim, które odbyły się w Poznaniu w dniu 07.11.20202 r. Zgodnie Uchwałą  

nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 roku, z późn. zm., stypendia 

są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój 

sportowy. Osiągnięcie Pani Aleksandry Bartoszewskiej uprawnia ją do otrzymania stypendium  

w kwocie 300,00 zł., miesięcznie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Stypendialną, która zaproponowała przyznanie stypendium sportowego dla Pani Aleksandry 

Bartoszewskiej w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Stypendialnej postanowił przyznać okresowe 

stypendium sportowe dla Pani Aleksandry Bartoszewskiej w wysokości 300,00 zł., na okres 6 miesięcy. 

23) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z realizacją projektu 

pn.: ,,Ochrona bioróżnorodności (…)” Zamawiający zwrócił się o wprowadzenie zmian do umowy  

nr ZP.273.11-2020 w zakresie: odstąpienia od wymogu montażu przycisku w związku z zastosowaniem 

ekranu dotykowego (stanowisko Id#6) oraz zmianę monitorów (stanowisko Id#4) i dostawę jednego 

monitora o lepszych parametrach zamiast dwóch. Wystąpiono o opinię prawną z której jednoznacznie 
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wynika, że zgodnie z OPZ stanowiącym część SIWZ-u, wymagane były w części 4 dwa monitory  

o wymiarach min.: szerokość 47* wysokość 25 cm każdy. Wykonawca zaproponował w ofercie 

monitory o lepszych parametrach- 49 cali. W zakresie części 4 umowa nie dokonywała w żaden sposób 

modyfikacji wymagań wskazanych w OPZ i złożonej oferty. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wykonawcy o zmianie przedmiotów zamówienia, złożonego  

w ramach realizacji projektu pn.: ,,Ochrona różnorodności biologicznej (…)”, wyraził zgodę na 

zastosowanie monitora dotykowego i rezygnuje z przycisku. Nie wyraził zgody na zamontowanie  

dwóch ekranów o mniejszych parametrach niż zaproponowane w ofercie ora nie wyraził zgody na 

dostawę jednego monitora zamiast dwóch o lepszych parametrach. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 
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