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        Protokół 172/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 15 września 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  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy. 

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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

6. Sprawy różne: 

1) wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego  

pn. ,,Prowadzenie puntu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na 
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terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo; 

2) zajęcie stanowiska w sprawie przekazania sprzętu zakupionego w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych do ZOZ w Białej; 

3) przedstawienie prośby Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku o likwidację wyposażenia 

niskocennego będących w posiadaniu jednostki. 

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 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 głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

Ad. 6 

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

wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego  

pn. ,,Prowadzenie puntu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na 

terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Poinformowała, że w/w Stowarzyszenie złożyło przedmiotowe 

sprawozdanie w dniu 10.09.2021 r. W dniu 13.09.2021 r. do sprawozdania dosłano brakujące 

dokumenty potwierdzające prawidłową i terminową realizację zadania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie częściowe z wykonania zadania 

publicznego pn. ,,Prowadzenie puntu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji 

prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN 

Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

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

poinformowała, że w związku z zakończeniem zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych pn.: ,,Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup specjalistycznego 

sprzętu medycznego”, proponuje się przekazanie sprzętu ZOZ w Białej. Przedmiotem przekazania są: 

bronchoskop diagnostyczny zabiegowy – 1 szt.; bodypletyzmograf – 1 szt.; nieinwazyjne urządzenia do 

dezynfekcji powietrza – 2 szt.; głowica metrycowa przezklatkowa 3D/4D do echokardiografu – 1 szt.; 

zestaw Holterowski – 1 szt. Łączna wartość sprzętu wynosi 655 286,49 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie sprzętu medycznego, dofinansowanego 

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla ZOZ w Białej i polecił sporządzenie 

protokołu nieodpłatnego przekazania. 

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

prośbę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku o likwidację wyposażenia niskocennego 

będących w posiadaniu jednostki. Poinformowała, że proponowane do likwidacji urządzenia zostały 

zamortyzowane w 100 %. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na likwidację wyposażenia niskocennego będącego  

w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. 

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

Protokół sporządziła: 

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

    

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 


