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        Protokół 177/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 20 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. Sprawy różne: 

1) Wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty 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”. 
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2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia do punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Białej prowadzonego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja 

Nowatorstwo na jednorazowe zastępstwo na dyżurze w dniu 21 października 2021 r. radcy 

prawnego/adwokata lub aplikanta spoza listy wykonawców Stowarzyszenia OPPEN. 

6. 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 wniosek w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty 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”. Poinformowała, że najkorzystniejsza oferta została złożona 

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

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dot. w/w zadania złożonej przez  

AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe Arkadiusz Żurakowski. 

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

możliwości wprowadzenia do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej prowadzonego przez 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo na zastępstwo na dyżurze  

w dniu 21 października 2021 r. radcy prawnego/adwokata lub aplikanta spoza listy wykonawców 

Stowarzyszenia OPPEN. Stowarzyszenie zadeklarowało, że jest to sytuacja jednorazowa oraz że 

zagwarantuje obsadę punktu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na jednorazowe zastępstwo na dyżurze w dniu 21 października 2021 r. 

radcy prawnego/adwokata lub aplikanta spoza listy wykonawców Stowarzyszenia OPPEN w punkcie 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej. 
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Ad. 6 

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 


