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Protokół 179/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 27 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 4 członków Zarządu tj.: 

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

2) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

4) 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 2022. 
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6. Sprawy różne:  

1) Przedstawienie informacji o wyborze oferty dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1208 O 

relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów 

na odcinku2845m”.  

2) Przedstawienie prośby o umożliwienie przebadania dziecka w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Prudniku. 

3) Przedstawienie informacji o rozliczeniu zakupu zbiorów bibliotecznych przez Miejską i Gminną 

Bibliotekę w Prudniku. 

4) Wniosek w sprawie przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za III kwartał 2021 r. tj. okres od dnia  

6 września 2021 do dnia 30 września 2021 r. 

5) Przedstawienie prośby Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku  

o wyrażenie zgody na dokonanie likwidacji wyposażenia placówki. 

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 

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 2022. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 5.11.2021 r. do 19.11.2021 r. w formie 

pisemnej.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w spawie 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 2022. 

 



str. 3 
 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o wyborze oferty dla zadania 

pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości 

Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845m”. Poinformowała, że najkorzystniejsza oferta 

została złożona przez wykonawcę: P.U.H. ,,DOMAX” Arkadiusz Mika, na kwotę 937 825,80 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: ,,Remont drogi powiatowej  

nr 1208 O relacji Biała – Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości 

Mionów na odcinku 2845 m” złożoną przez wykonawcę P.U.H. ,,DOMAX” Arkadiusz Mika. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że wpłynęła prośba o umożliwienie 

przebadania dziecka z Korfantowa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną prośbę. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przebadanie dziecka z Powiatu Nyskiego i polecił podpisanie 

porozumienia z Powiatem Nyskim z określeniem kosztów badania. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o rozliczeniu zakupu zbiorów 

bibliotecznych przez Miejską i Gminną Bibliotekę w Prudniku wraz ze sprawozdaniem rzeczowym  

i finansowym. Środki finansowe przekazane na w/w zadanie na rok 2021 wynosiły 20 000 zł. Z dotacji 

Biblioteka zakupiła 839 zbiorów tj. o 215 zbiorów więcej niż w roku 2020, co jest bezpośrednio związane 

ze zwiększeniem kwoty dotacji. Wszystkie zbiory zostały włączone do zasobów Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Prudniku w poszczególnych działach i filiach, zgodnie z treścią i formą 

zakupionych pozycji. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych wraz ze sprawozdaniem 

rzeczowym i finansowym, złożone przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej  

w Prudniku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie przyjęcia rozliczenia 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów 

w Prudniku za III kwartał 2021 r. tj. okres od dnia 6 września 2021 do dnia 30 września 2021 r. 

Poinformowała, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy WTZ/1/2020 określającej warunki i wysokości 

dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 grudnia 2020 r., przedstawione 

przez Konwent Ojców Bonifratrów rozliczenie wydatkowanych środków w ramach poszczególnych 

pozycji preliminarza wraz z opisem wydatków jest zgodne z umową i preliminarzem kosztów działalności 
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Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami na działalność WTZ w III 

kwartale 2021 r. Konwent OO. Bonifratrów otrzymał kwotę 83 703,37 zł., a wydatkował 45 233,13 zł. 

Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za III kwartał 2021 r. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku o wyrażenie zgody na dokonanie likwidacji wyposażenia 

placówki, które ze względu na rok produkcji i zużycie techniczne nie spełniają norm w procesie 

kształcenia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną prośbę. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację zużytego technicznie wyposażenia znajdującego się  

w CKZiU 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 

 

     Alicja Zawiślak 

 


