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        Protokół 162/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

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 wniosku o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji 

zwołanej na dzień 30.06.2021 r. poprzez wprowadzenie: 

1) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego; 

3) autokorekty projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu  

w Prudniku na II półrocze 2021 r.; 
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6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku raportu z przeprowadzonych 

konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. ,,Podniesienie 

poziomu diagnostyki ZOZ w Białej realizowanego w ramach środków z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych”; 

2) Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Rolniczych 

w Prudniku; 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie 

zawiadomienia Burmistrza Głogówka w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek; 

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o przekazanie do demontażu pojazdu po 

orzeczonym przepadku; 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kostki betonowej 

z rozbiórki i ustalenia ceny sprzedaży 1 m2; 

6) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku  

o likwidację składników majątkowych; 

7) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez 

Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia” w Prudniku na realizację zadania pt.,,X Jubileuszowy, 

Prudnicki Rajd Staruchów – Rajd Seniorów”; 

8) Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Prezesa PKS Głubczyce; 

9) Wniosek Pani Alicji Zawiślak o frezowine z drogi; 

10) Wniesienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa. 

Po sesji: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego  

w 2021 roku; 
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2) wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej; 

3) upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu „Szczęśliwa rodzina- 

wolna od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021, który jest 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; 

4) w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu 

psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany  

z budżetu Wojewody Opolskiego; 

5) w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody 

Opolskiego; 

6) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

7) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

8) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.; 

9) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2021 rok. 

9.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 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę  projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 352 a). Poinformowała, że w Rozdziale 

60014 nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1613O relacji Prudnik-Śmicz na odcinku od 

ronda w Prudniku przy ul. Nyskiej  wraz z m. Czyżowice do granicy gm. Prudnik" otrzymuje brzmienie: 

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej  nr DP 1613 O relacji Prudnik-Śmicz na terenie gminy 

Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m". Zaktualizowano kwoty w załączniku  

nr 1 „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok" 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione zmiany. 



4 

 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 352 a) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu  

w Prudniku. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę  projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 353 b). Poinformowała,  

że zmiana polega na tym, że do wykazu przedsięwzięć dodano: w wydatkach bieżących wprowadzono 

zadanie w poz. 1.1.1.11 ,,Transgraniczna współpraca Seniorów” do realizacji w  2022 roku na kwotę 

ogółem 101.101 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 101.101 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione zmiany. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 353 b) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Prudniku. 

3) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

autopoprawkę projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu  

w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk nr 354 a). Poinformowała, że w planie pracy Komisji Edukacji 

(…), w załączniku nr 2, w miesiącu październiku skorygowano zapis z egzaminu gimnazjalnego, na 

egzamin ósmoklasisty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione zmiany. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął autopoprawkę projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów 

pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk nr 354 a) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku. 

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o wprowadzenie 

zmian w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 30 czerwca 2021 r. poprzez wprowadzenie w/w zmian. 

Ad. 6 

Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Poinformowała, że konsultacje w/w projektu 

uchwały odbyły się w dniach od 15 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r. Projekt uchwały został 

opublikowany w dniu 7 czerwca 2021 r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag w formie 
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pisemnej w terminie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. W toku konsultacji nie 

wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu skierował raport do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. ,,Podniesienie poziomu 

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

Poinformowała, że w dniu 21 czerwca 2021 r. na stronie internetowej oraz w BIP Powiatu Prudnickiego 

opublikowano Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczące w/w zadania. Przedmiot zamówienia 

został podzielony na dwie części: część I – Dostawa systemu Holterowskiego, część II – Dostawa 

głowicy matrycowej przezklatowej 3D/4D do echokardiografu. Na realizację zadania przeznaczono 

kwotę 138 599,20 zł. Do dnia 29 czerwca 2021 r. wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu na 

łączną wartość 143 885,69 zł., w tym: na część I – oferta na kwotę 23 885,69 zł. brutto; na część II – 

oferta na kwotę 120 000,00 brutto. Oznacza to, iż do wyboru ofert brakuje pokrycia finansowego na 

kwotę 5 286,49 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację 

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

z Funduszu Inwestycji Lokalnych” i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy. 

2) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Rolniczych  

w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął 

wniosek wraz z wymaganymi załącznikami: aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, 

dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, oświadczeniem o dochodach 

przypadających na jednego członka rodziny. Emerytowana nauczycielka poniosła koszty leczenia  

w wysokości 985,76 zł. Dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny wynosi  

2 448,54 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyznał pomoc zdrowotną dla emerytowanej nauczycielki Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku w wysokości 200 zł. 

3) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie 

zawiadomienia Burmistrza Głogówka w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek. Poinformowała, że Rada Miejska w Głogówku 

podjęła uchwałę nr XXXVIII/357/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, 

Winiary, Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie zawiadomienia  

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek  

i postanowił nie składać wniosków do planu. 

4) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o przekazanie do demontażu pojazdu marki 

Fiat Siena o nr. rejestracyjnym OPR 84HE, w stosunku do którego Sąd Rejonowy w Prudniku wydał 

postanowienie o przepadku na rzecz Powiatu Prudnickiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na podstawie w/w ustawy Starosta Prudnicki wystąpił 

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, że właściciel 

pojazdu został prawidłowo powiadomiony o skutkach nieodebrania pojazdu. W chwili obecnej pojazd 

znajduje się na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Prudnickiego, jako miejsce 

przechowywania pojazdów usuniętych z drogi prowadzonym przez firmę ,,MET-KOL” w Głubczycach. 

W opinii biegłego skarbowego powołanego przez Starostę Prudnickiego do oszacowania jego wartości, 

nie ma możliwości dopuszczenia do ruchu danego pojazdu bez dokonania naprawy koniecznej, której 

koszt może znacznie przekroczyć wartość rynkową pojazdu – naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. 

Przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym  generuje każdego dnia koszty obciążające budżet 

Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie do demontażu pojazdu marki Fiat Siena 

w stosunku do którego Sąd Rejonowy w Prudniku wydał postanowienie o przepadku na rzecz Powiatu 

Prudnickiego. 

5) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kostki betonowej  

z rozbiórki i ustalenia ceny sprzedaży 1 m2. Poinformowała, że osoba prywatna zwróciła się z prośbą  

o sprzedaż kostki betonowej z rozbiórki o grubości 8 cm w ilości 60 m2. Powiat na stanie posiada kostkę 

betonową brukową z rozbiórki remontowanej drogi powiatowej w miejscowości Trzebina oraz chodnika 

przy ul. Gimnazjalnej w Prudniku, której część można przeznaczyć do sprzedaży. Wydział Inżynierii 
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proponuje wyrazić zgodę na sprzedaż kostki w cenie od 60 % do 40 % ceny rynkowej nowej kostki 

wynoszącej 36 zł. brutto. 

Starosta Prudnicki poprosił o rozeznanie, czy kostka ma służyć mieszkańcom sołectwa, czy osobie 

prywatnej. 

6) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o likwidację składników majątkowych: 

środków trwałych na kwotę 39.193,94 zł., pozostałych środków trwałych na kwotę 12.696,55 zł., oraz 

niskocennych składników majątkowych (czajnik – 12 szt., telefon stacjonarny – 4 szt., niszczarka –  

2 szt., kalkulator – 1 szt. – utylizacja, wycieraczka, śmietnisko). Składniki majątku uległy uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub zużyciu w takim stopniu, że nie nadają się do dalszej eksploatacji a ich naprawa lub 

remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację składników majątkowych: środków 

trwałych, pozostałych środków trwałych oraz niskocennych składników majątkowych będących  

w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku. 

7) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez 

Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia” w Prudniku na realizację zadania pt.,,X Jubileuszowy, 

Prudnicki Rajd Staruchów – Rajd Seniorów”. Poinformowała, że zgodnie z Programem Współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r., mając na uwadze art. 19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie oferty realizacji 

zadania publicznego, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub 

regionalnym, pod warunkiem, że: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie 

przekroczy kwoty 10 000 zł., i zadanie nie będzie realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. Zaznacza 

się, że łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi w danym roku 

kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Wysokość środków finansowych przyznanych 

przez organ wykonawczy jst w trybie uproszczonym, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych 

w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

w budżecie Powiatu nie występują środki na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań  
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z zakresu Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W związku z powyższym oferta podlega 

odrzuceniu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu odrzucił ofertę realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym 

przez Uniwersytet Złotego Wieku ,,Pokolenia” w Prudniku na realizację zadania pt.,,X Jubileuszowy, 

Prudnicki Rajd Staruchów – Rajd Seniorów”, ponieważ w budżecie Powiatu nie występują obecnie 

środki na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu Działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym. 

8) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

poinformowała, że wpłynęła skarga na Prezesa Zarządu Spółki PKS Głubczyce, Wiesława 

Bednarskiego. Przedmiotem skargi jest nienależyte wykonywanie zadań i działanie na szkodę Spółki. 

Skarżący wnosi o ukaranie Prezesa Zarządu PKS Głubczyce. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił przekazać skargę zgodnie z właściwością 

do Rady Nadzorczej. 

9) Pani Alicja Zawiślak wystąpiła z wnioskiem o możliwość pozyskania frezowiny, która znajduje się 

na drodze zamkniętej do Niemysłowic, zostanie wykorzystana na pobocza i ubytki. 

Starosta Prudnicki przekazał wniosek do Wydziału Inżynierii w celu zweryfikowania, czy frezowina 

należy do Powiatu. 

10) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wniesieniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa. 

Zaskarża w całości postanowienie z dnia 25 czerwca 2021 r., doręczone w dniu 29 czerwca 2021 r.  

o umorzeniu śledztwa dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób 

przez Radnego Dariusza Kolbka, w dniu 27 listopada 2020 r. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w posiedzeniu. 

Po sesji: 

Ad. 8 

1) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

Powiatu Prudnickiego w 2021 roku w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na realizację 

zadania w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 16.400,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku. 

2) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej. 

Proponuje się pozytywnie zaopiniować pozbawienie dróg: ·Nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin, · 

Nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała (połączenie pomiędzy drogą powiatową nr 1415 O,  

a drogą wojewódzką nr 417), kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii drogi powiatowej. 

3) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu „Szczęśliwa rodzina- wolna 

od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego  

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021, który jest 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

w związku z realizacją projektu „Szczęśliwa rodzina- wolna od przemocy” w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej. 

4) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno- 

terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany  

z budżetu Wojewody Opolskiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

w związku z realizacją programu psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego. 

5) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
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w Prudniku do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

w związku z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego. 

6) Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

7) 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. 

8) 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. 

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 

2021 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

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

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2021 rok. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

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

       Janusz Siano ………………………………….                                               

      

Joachim Kosz 

 

               Dragomir Rudy 

 

 Alicja Zawiślak 


