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Protokół 176/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 14 października 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 5 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta Prudnicki – 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) powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A.  

w Prudniku; 

2) wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki, ZSO Nr 1 w Prudniku, w przypadku 

jego nieobecności; 

3) upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku; 
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4) upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku; 

5) upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku; 

6) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Prudnickiego przed Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,  

w związku z opracowaniem dokumentu pn. ,,Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do 

roku 2030”; 

7) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

8) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

6. Sprawy różne:  

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zdania pn.: „Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w Prudniku”. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie pisma przekazanego przez Wojewodę Opolskiego 

dotyczącego funkcjonowania Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku. 

3) Przedstawienie informacji nt.: przebudowy drogi powiatowej nr. 12660 – w ramach zadania  

pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 276 m”. 

4) Przedstawienie protokołu zdawczo – odbiorczego dot. przekazania rzeczy znalezionych, które 

przeszły na własność Powiatu Prudnickiego. 

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

dofinansowania organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury konkursów kulturalno – 

oświatowych  o zasięgu powiatowym, których realizacja przewidziana jest w 2022 roku. 

6) Wniosek Naczelnika Wydziału Inżynierii o zajęcia stanowiska w sprawie dofinansowania remontu 

kapliczki – dzwonnicy w miejscowości Mochów. 

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

dofinansowania podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku działań 

profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa. 

8) Przedstawienie informacji z otwarcia ofert dot. Wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. 

,,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.”. 

9) Przedstawienie odpowiedzi wykonawcy zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej  

w Subregionie Południowym (…) na notę obciążeniową. 

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

objęcia patronem Starosty Prudnickiego turnieju organizowanego przez UKS „Orlik Prudnik”. 
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11) wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc wrzesień 

z wykonania zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021” realizowanego przez 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek 

obraz 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 powołania 

członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. 

Poinformowała, że proponuje się powołanie Pana Wiesława Dudy na członka Rady Nadzorczej pod 

firmą, Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku na nową wspólną kadencję 

począwszy od 7 października 2021 r. Zgodnie z art. 32 ust.2. pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym oraz § 27 Statutu Spółki PCM S.A. w Prudniku, Zarząd Powiatu w drodze 

stosownej uchwały powołuje członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wakatu. 

Pan Wiesław Duda spełnia wymagania o których mowa w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki 

pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

nauczyciela zastępującego dyrektora placówki, ZSO Nr 1 w Prudniku, w przypadku jego nieobecności. 

Poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Pana Benedykta Chałupnika, Dyrektora ZSO Nr 1 w Prudniku 

z dnia 8 października 2021 r., wyznacza się Pana Tomasza Wójtowicza – nauczyciela, do zastępowania 

dyrektora w przypadku jego nieobecności w zakresie wszelkich czynności, do których wykonywania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony jest dyrektor szkoły. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego 

dyrektora placówki, ZSO Nr 1 w Prudniku, w przypadku jego nieobecności. 
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3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Pana Tomasza Żuklińskigo – pełniącego obowiązki Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa 

Powiatowego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku 

w zakresie uzgadniania na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy 

obszarów wiejskich. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw  

w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Pana Tomasza Żuklińskigo – pełniącego obowiązki Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa 

Powiatowego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku 

w zakresie dotyczącym ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w postępowaniach 

rozgraniczeniowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw  

w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Pana Tomasza Żuklińskigo – pełniącego obowiązki Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa 

Powiatowego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku 

w zakresie poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby 

prowadzonych postępowań z oryginałem. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw  

w imieniu zarządcy drogi, Zarządu Powiatu w Prudniku. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dla Pana Artura Kotlińskiego do reprezentowania Powiatu Prudnickiego przed 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym, w związku z opracowaniem dokumentu pn. ,,Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu 

Prudnickiego do roku 2030”, w postępowaniu mającym na celu: uzgodnienie z właściwymi organami, 

czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  

w związku z opracowaniem w/w dokumentu; uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie, oddziaływania na środowisko, jeśli zajdzie konieczność jej sporządzenia; 
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zaopiniowanie treści projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jeżeli zajdzie 

konieczność jej sporządzenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Artura 

Kotlińskiego do reprezentowania Powiatu Prudnickiego przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, w związku z opracowaniem 

dokumentu pn. ,,Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030”. 

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. 

Ad. 6 

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

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zdania pn.: „Kompleksowa 

rozbudowa przejść dla pieszych w Prudniku”. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 

247.417,55 zł netto. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

zadania pn. ,,Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w Prudniku”. 

2) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu przedstawiła skargę przekazaną przez Wojewodę 

Opolskiego dotyczącą funkcjonowania Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku. 

Stosownie do zapisów art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, w związku z art. 121 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011 r., Wojewoda przekazał według właściwości skargę pacjenta, dotyczącą funkcjonowania 

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Mając na uwzględnieniu zapisy art. 65 § 1 k.p.a., 

jeżeli organ administracji publicznej do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, 
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niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego 

podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. Natomiast stosownie do art. 

121 ust. 1 i 2 nadzór  nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcom sprawuje podmiot 

tworzący. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego 

niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod 

względem celowości, gospodarności i rzetelności.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił przekazać skargę do Rady Nadzorczej 

właściwej do podjęcia stosownych czynności do rozpatrzenia zarzutów postawionych w skardze. 

3) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu przedstawiła informację dot. przebudowy drogi 

powiatowej nr. 12660 – w ramach zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 

276 m”. Poinformowała, że Powiat Prudnicki na realizację zadania zabezpieczył środki w wysokości 

20 000 zł. oraz Gmina Biała przekazała dotację w kwocie 20 000 zł. Ze względu na wzrost cen 

materiałów budowlanych, środki na realizację w/w zadania są niewystarczające, w związku z tym 

Wydział Inżynierii proponuje, aby do budowy chodnika przeznaczyć kostkę z rozbiórki, będącą  

w posiadaniu Wydziału.  

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału i polecił przeznaczyć kostkę z rozbiórki na 

realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 276 m”. 

4) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 

05.09.2021 r. przekazania rzeczy znalezionych, które przeszły na własność Powiatu Prudnickiego.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 22.09.2021 r., Dyrektor 

Prudnickiego Ośrodka Kultury zwróciła się z prośbą o dofinansowanie działań kulturalno – 

oświatowych, zaplanowanych do realizacji w roku 2022. Wniosek dotyczy wsparcia finansowego 

organizacji konkursów w postaci zapewnienia poczęstunku dla uczestników, zakupu statuetek oraz 

nagród indywidualnych. Wykaz wydarzeń, objętych wsparciem: 66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

– III 2022 (16 książek np. lektury lub albumy); Powiatowy przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 

„Złota Nutka” – V 2022 (30 szt. statuetek nutki lub mikrofony); Konkurs Krajoznawczy „Czy znasz 

Ziemię Prudnicką?” – V 2022 (18 szt. małe plecaki, bidony, foldery promujące region, zw. z turystyką); 

Powiatowy Konkurs Formacji Tanecznych „RYTM 2022” – V 2022 (300 sztuk małe napoje, 300 sztuk 

batoniki, itp.); Regionalny Konkurs Recytatorski im. J. Eichendorffa (wspólnie z TSKN) – VI  

2022 (zakres wskazany w odrębnym piśmie TSKN); Konkurs Piosenki Polskiej „Piosenka bez granic” 

dla młodzieży – XII 2022 (30 sztuk statuetki nutki lub inne) oraz 12 stuk nagrody indywidualne  

np. długopisy wraz z etui, książki).  
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury 

konkursów kulturalno-oświatowych o zasięgu powiatowym, których realizacja przewidziana jest  

w 2022 r., pod warunkiem należytej promocji Powiatu jako współorganizatora wydarzenia (m.in. herb na 

plakatach, dyplomach) oraz włączenie przedstawiciela Powiatu Prudnickiego w skład komisji 

konkursowych. 

6) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcia stanowiska w sprawie 

dofinansowania remontu kapliczki – dzwonnicy w miejscowości Mochów. Poinformowała, że w dniu 

21.09.2021 r. wpłynęło pismo od Pani Sołtys Mochowa, w którym zwraca się z prośbą o pomoc 

w pozyskaniu środków finansowych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na pilny remont 

dzwonnicy. Dzwonnica na podstawie decyzji 595/73 z dnia 16.10.1958 r. została wpisana do rejestru 

zabytków Województwa Opolskiego. Prośba została skierowana do Powiatu, ponieważ część kaplicy 

położona jest w pasie drogi powiatowej, a druga część na prywatnym gruncie. O dofinansowanie może 

ubiegać się wyłącznie właściciel gruntu. Po oględzinach z dnia 28.09.2021 r. stwierdzono, że pokrycie 

dachowe jest w złym stanie technicznym, widoczne liczne ubytki i uszkodzenia dachówki, czego skutki 

widoczne są wewnątrz kapliczki oraz na elewacji. Wewnątrz widać liczne przecieki, natomiast na 

elewacji w wyniku zalania odspojone są płytki klinkierowe. Ubytki w zwieńczeniach gzymsów 

powodują, że wody opadowe wnikają w głąb ścian.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na partycypowanie w kosztach (proponowane do powierzchni) remontu 

kapliczki – dzwonnicy w miejscowości Mochów. Polecił zabezpieczyć środki Wydziałowi Oświaty  

i Zdrowia. 

7) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 29.09.2021 r. Komendant 

Powiatowy Policji w Prudniku zwrócił się z prośbą o wsparcie działań profilaktycznych 

podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Wnioskuje  

o dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł, na zakup niezbędnych akcesoriów oraz gadżetów. Referat 

Pozyskiwania Środków Pzabudżetowych informuje, iż w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze 2”, 

współfinansowanego ze środków PWT INTERREG V-A Republika Czeska, zaplanowany został zakup 

materiałów promocyjnych w postaci gadżetów oraz elementów odblaskowych.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie podejmowanych przez Komendę Powiatową 

Policji w Prudniku działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa, poprzez zakup niezbędnych 

akcesoriów oraz gadżetów odblaskowych, które będą dystrybuowane wśród dzieci i młodzieży podczas 

spotkań, wydarzeń czy festynów, ponieważ w ramach projektu zaplanowany został zakup materiałów 
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promocyjnych. Starosta zobowiązał się do pozyskania gadżetów od firm ubezpieczeniowych  

i przekazanie ich na rzecz Komendy. 

8) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu przedstawiła informację z otwarcia ofert dla zadania  

pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n.: „Rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej nr DP 1613 O realizacji Prudnik – Śmicz na trenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 

6+835 na odcinku 5057m”.  W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez firmę 

AR – DOM Biuro Projektowo Usługowe Arkadiusz Żurakowski na kwotę 285.975,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

9) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź wykonawcy zadania  

pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym (…)” na notę obciążeniową  

z dnia 17 września 2021 r. Poinformowała, że wykonawca wnosi o odstąpienie od naliczenia kary 

umownej w wysokości  14 667,75 zł oraz anulowanie ww. noty. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 umowy 

nr ZP.273.5.2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

w/w zadania, kara umowna może zostać naliczona za zwłokę w ukończeniu II etapu inwestycji. Jako 

podstawę odmowy odbioru końcowego wykonanych robót z dnia 16 czerwca 2021 r. wskazano na wady 

i usterki nadające się do usunięcia tj. uszkodzenie daszku z poliwęglanu, brak spoinowania muru 

przyziemia oraz brak 10 szt. drzew gatunku głóg. Wykonawca wyjaśnia, iż nie ponosi 

odpowiedzialności za niewykonanie inwestycji w terminie. W toku wykonania przedmiotu umowy na 

placu budowy równocześnie wykonane były dwa różne zadania. Prace były zakłócane działaniami 

innego Wykonawcy, przez co musieli czekać na opuszczenie danej części przez drugiego Wykonawcę 

aby móc realizować własny zakres prac. Daszek z poliwęglanu został uszkodzony już po jego 

zamontowaniu, przez pracowników drugiego Wykonawcy, który realizował prace na elewacji budynku, 

za co nie ponosi odpowiedzialności. Również przez czynności innego Wykonawcy nie było możliwości 

wykonania spoinowania muru. Natomiast w obrębie nasadzeń  drzew składowane były materiały 

budowlane niezbędne do termomodernizacji obiektu, co niewątpliwie przyczyniło się do procesu 

przyjęcia się ww. roślin.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od naliczenia kary umownej dla wykonawcy zadania  

pn. Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym (…) za opóźnienia w odbiorze. 

10) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 23.09.2021 r. Zarząd UKS 

„Orlik Prudnik” zwrócił się z prośbą o objęcie patronatem honorowym Starosty Prudnickiego turnieju 

piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz o nieodpłatne udostępnienie Powiatowego Kompleksu Sportowego 

im. Tradycji Pogoni Lwów i Polonii Bytom na potrzeby organizacji ww. wydarzenia. Dla zapewnienia 
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odpowiedniej promocji Powiatu Prudnickiego proponuje się wypożyczenie namiotu, lady ekspozycyjnej 

oraz roll – upu, będących na stanie wyposażenia Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem Starosty Prudnickiego turnieju organizowanego 

przez UKS ,,Orlik Prudnik” pn. ,,PRUDNIK CUP 2021”. 

11) Pani Agnieszka Zagórska Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc wrzesień br. z wykonania zadania publicznego  

pn.: „Prowadzenie punktu 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 Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie 

częściowe z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 11.10.2021 r. Do sprawozdania 

dołączono komplet dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc wrzesień br. z wykonania zadania 

publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz 

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

OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

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 


