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        Protokół 156/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 28 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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku autopoprawki projektu uchwały 

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rady Powiatu 

w Prudniku. 
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6. Sprawy różne: 

1) wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zajęcie stanowiska w sprawie 

oddania w trwały Zarząd powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku nieruchomości 

położonej w Mochowie; 

2) wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku o wyrażenie zgody na likwidację składników 

majątku; 

3) wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza; 

4) akceptacja oferty na zakup rolet do Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Po Sesji Rady Powiatu: 

7. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

l) zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

3) upoważnienia do podpisania porozumienia przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku z Konwentem oo. Bonifratrów dot. pozostawania w gotowości do zapewnienia 

schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Prudnickiego znajdującym się w stanie kryzysu oraz 

interwencyjnego schronienia w wypadku występowania przemocy domowej. 

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”. 

Ad. 5 

l) 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. W dniu 27 maja 2021 r. Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu przyjęła autokorektę projektu uchwały Rady powiatu w Prudniku w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu mając powyższe na uwadze wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem 

o wprowadzenie autopoprawki projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 6 

1) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

wniosek w sprawie oddania w uwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości położonej  

w Mochowie, Gmina Głogówek, stanowiącej działki zabudowane nr 333/2, nr 334/2, mapa I o łącznej 

powierzchni 0,3892 ha, w celu utworzenia w budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej „Dom 

Marzeń” w Mochowie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w trwały zarząd Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku na czas nieoznaczony nieruchomość położoną w Mochowie w celu utworzenia w budynku 

placówki opiekuńczo - wychowawczej „Dom Marzeń" w Mochowie. 

2) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Dziecka w sprawie wyrażenia 

zgody na likwidację składników majątku. Poinformowała, iż składniki majątku będące w posiadaniu 

jednostki to środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe ewidencjonowane od 1970 r. Ich zły stan 

techniczny uniemożliwia dalszą eksploatacje oraz dalsze ich użytkowanie. Składniki majątku nie 

spełniają podstawowych zasad bezpieczeństwa, co stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób 

ich użytkujących. Większość środków uległa całkowitemu zniszczeniu, a koszty naprawy 

przewyższają ich wartość. Ponadto przestarzale technologie uniemożliwiają zupełnie ich naprawę. 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił wyszczególnić osobno środki trwałe i pozostałe środki trwale i ponownie złożyć 

wniosek. 

3) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie zajęcia 

stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Lubrza. Poinformowała, iż Wójt Gminy Lubrza zwrócił się o uzgodnienie projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza, zmiany nie obejmują dróg 

powiatowych. Wydział Inżynierii proponuje nie składać wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i postanowił nie składać wniosków do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. 
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4) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła ofertę zamówienia na rolety materiałowe z prowadnicami, 

które zostaną zamontowane w Wydziale Komunikacji i Transportu. Poinformowała, iż zgodnie  

z wyceną firmy koszt 24 sztuk rolet wraz z montażem wynosi 3642 zł brutto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup rolet do Wydziału Komunikacji i Transportu i zaakceptował 

przedstawioną ofertę;. 

W związku za zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 7 

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 glosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie" podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

3) Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia przez Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z Konwentem oo. Bonifratrów dot. pozostawania w gotowości 

do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Prudnickiego znajdującym się w stanie 

kryzysu oraz interwencyjnego schronienia w wypadku występowania przemocy domowej oraz na jego 

dalszą realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Traci moc uchwała  

nr 153/528/2021 z dnia 13 maja 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie" podjął uchwalę w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia 

przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z Konwentem  

oo. Bonifratrów dot. pozostawania w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu 

Powiatu Prudnickiego znajdującym się w stanie kryzysu oraz interwencyjnego schronienia w wypadku 

występowania przemocy domowej. 
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Ad. 8 

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

Zarządu Powiatu. 

 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski………………………..                                                       

 

 Janusz Siano ………………………………… 

      

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


