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        Protokół 163/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 07 lipca 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2021; 
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2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

6. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty (…) w sprawie określenia wysokości stypendium Starosty 

Prudnickiego za II semestr roku szkolnego 2020/2021; 

2) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku z prośbą o zdjęcie trwałego zarządu kotłowni przy ul. Kościuszki 55a z Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku i przeniesienie na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

3) Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wyrażenie zgody na likwidację 

pozostałych środków trwałych; 

4) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy w sprawie wspólnego sfinansowania  

i przepływów finansowych na realizację projektu pn. ,,e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego” i nieodpłatne przyjęcie sprzętu z projektu; 

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o wyrażenie zgody na sprzedaż kostki betonowej  

z rozbiórki i ustalenia ceny sprzedaży za 1 m2; 

6) Informacja o ogłoszonym naborze wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

7. 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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2021. Proponuje się przeprowadzenie konsultacji w formie pisemnej w okresie od 16 lipca  

2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

2) 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. 

3) 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. 6 

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

i Zdrowia w sprawie określenia wysokości stypendium Starosty Prudnickiego za II semestr roku 

szkolnego 2020/2021. Poinformowała, że do Wydziału po każdym semestrze wpływają wnioski  

o udzielenie stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W czerwcu 

2021 r. wpłynęło 101 wniosków, z czego kryteria określone w uchwale Rady Powiatu w Prudniku 

spełniło 101 wniosków. Zgodnie z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XIX/158/08 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 

27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów, 

wysokość stypendium w danym roku budżetowym określa Zarząd Powiatu. Początkowo została 

ustalona kwota 400 zł., za I semestr roku szkolnego 2020/2021, jednakże tak duża liczba złożonych 

wniosków za osiągnięcia w II semestrze spowodowała brak możliwości wypłacenia wszystkich 

stypendiów w tej kwocie. Wydział Oświaty i Zdrowia proponuje określić wysokość stypendium za  

II semestr roku szkolnego 2020/2021 w kwocie 300 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu 4 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się” Starosty, przychylił się do 

propozycji Wydziału Oświaty i Zdrowia i ustalił wysokość stypendium za II semestr roku szkolnego 

2020/2021 w kwocie 300 zł. 

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

Rolniczych w Prudniku z prośbą o zdjęcie trwałego zarządu z kotłowni przy ul. Kościuszki 55a  
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w związku z zamontowaniem pomp ciepła w budynku II Liceum Ogólnokształcącego i zmianą zasilania 

budynku w ciepło od nowego sezonu grzewczego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na zdjęcie trwałego zarządu kotłowni przy  

ul. Kościuszki 55a z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku i polecił przeniesienie trwałego zarządu do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w związku z tym, że obiekt PCPR będzie nadal 

ogrzewany tym piecem. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej o wyrażenie zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

będących w posiadaniu jednostki. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację pozostałych środków trwałych będących  

w posiadaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że do umowy z dnia 10.03.2021 r.  

w sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na realizację projektu pn. ,,e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” proponuje się 

wprowadzenie następujących zmian: 1. zmiana treści § 2 ust. 4 ,,Umowy”, który otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: ,,4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie wykorzystana w terminie do  

15 października 2021 r.”; 2. zmiana treści § 6 ust. 2 ,,Umowy”, który otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: ,,2. Lider przedłoży Partnerowi rozliczenie z wykorzystania środków w terminie do  

30 października 2021 r.”; 3. zmiana treści § 6 ust. 4 ,,Umowy”, który otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: ,,4. Niewykorzystana część dotacji będzie zwrócona Partnerowi w terminie do  

30 października 2021 r., z uwzględnieniem art. 251 ust. 5 ustawy o finansach publicznych”. W związku 

z powyższym należy podpisać aneks do Umowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy z dnia 10.03.2021 r.  

w sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na realizację projektu pn. ,,e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” i nieodpłatne przyjęcie 

sprzętu z projektu. 

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

o wyrażenie zgody na sprzedaż kostki betonowej z rozbiórki i ustalenia ceny sprzedaży za 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 aktualnie na stanie posiada kostkę betonową brukową pozyskaną 
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z rozbiórki remontowanej drogi powiatowej w miejscowości Trzebina – Skrzypiec, której część można 

przeznaczyć na sprzedaż. Wydział Inżynierii proponuje wyrazić zgodę na sprzedaż kostki w ilości  

60 m2 w cenie od 60 % do 40 % ceny rynkowej nowej kostki wynoszącej 36,00 zł., brutto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na sprzedaż kostki betonowej brukowej w ilości 60 m2  

w cenie 50 % ceny rynkowej nowej kostki. 

6) Pan Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki poinformował o ogłoszonym naborze wniosków  

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zaproponował organizacje 

spotkania Zarządu Powiatu z Burmistrzami w celu omówienia zakresu składanych projektów. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego. 

Ad. 7 

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 


