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          Protokół 154/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

       z dnia 19 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 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące 

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

1) Wicestarosta – Janusz Siano, 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3 Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano 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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych 

z przygotowaniem i prowadzeniem  zamówień publicznych osobie trzeciej. 

6. Sprawy różne. 

1) wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia przejścia dla 

pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 1210 O relacji Głogówek – Żużela, przy ul. 3 Maja 33  

w miejscowości Głogówek, na wysokości siedziby firmy Filplast Sp. z o.o.; 
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2) Przedstawienie pisma do Burmistrza Głogówka w sprawie nieruchomości nabytej w drodze 

darowizny przez Gminę Głogówek od Powiatu Prudnickiego. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta 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 

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

Pani Joannie Sznajder wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem 

zamówień publicznych tj.: udzielenie kredytu długoterminowego; remonty cząstkowe dróg 

powiatowych; wykonywanie parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.  

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania czynności 

związanych z przygotowaniem i prowadzeniem  zamówień publicznych osobie trzeciej. 

Ad. 6  

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że dnia 07.05.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęło pismo firmy Filplast Sp. z o.o., która wystosowała prośbę  

o utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. 3 Maja 33 w Głogówku, w związku z położeniem 

zakładu po dwóch przeciwległych stronach ulicy, co wiąże się z koniecznością częstego, 

niebezpiecznego przekraczania jezdni przez pracowników w miejscu nieoznakowanym. Wydział 

Inżynierii uznaje za zasadne utworzenie przejścia dla pieszych we wnioskowanym miejscu.  

W przypadku akceptacji przedsięwzięcia przez Zarząd Powiatu zobowiązuje się do jego realizacji na 

przełomie czerwca – lipca 2021 r. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i wyraził zgodę na utworzenie przejścia dla 

pieszych na wysokości ul. 3 Maja 33 w Głogówku. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w odpowiedzi na pismo Burmistrza 

Głogówka w sprawie nieruchomości nabytej w drodze darowizny przez Gminę Głogówek od Powiatu 

Prudnickiego, należy zwrócić się z prośbą o podanie informacji, od kiedy na nieruchomości prowadzony 

jest dzienny dom pobytu, z jakich środków jest on finansowany a także o podanie liczby pracowników 
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w nim zatrudnionych. Ponadto, należy zwrócić się o przesłanie kopii dokumentacji wskazującej na 

powiązanie organizacyjne domu dziennego pobytu z OPS w Głogówku (statut, zarządzenie Burmistrza). 

Powyższe informacje pozwolą na pełną analizę stanu faktycznego w związku ze stanem prawnym 

wynikającym z przepisów i aktu notarialnego darowizny. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Burmistrza Głogówka z prośbą o przedstawienie powyższych 

informacji i dokumentacji. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                       Janusz Siano ………………………………… 

Natalia Świczewska      

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


