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Protokół 180/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 29 października 2021 r. 

 

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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o dokonanie zmian w porządku 

obrad sesji zwołanej na dzień 29 października 2021 r. poprzez wprowadzenie: 

1) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021 (druk nr 

382a);  

2) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 

nr 383b);  

3 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję 

Rewizyjną (druk nr 384);  
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4) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku (druk 

nr 385). 

6. Sprawy różne:  

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

wsparcia turnieju organizowanego przez LKS Rolnik Biedrzychowice pn. ,,Niepodległa 11 Listopada”. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie użyczenia laptopa rodzinie zastępczej. 

3)  Zajęcie stanowiska w sprawie użyczenia drukarki i słuchawek rodzinie zastępczej. 

4) Przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego w sprawie akceptacji dotacji w wysokości  

360 000,00 zł., wykorzystanej na proces inwestycyjny związany z instalacją tlenu medycznego  

w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. 

Po Sesji Rady Powiatu: 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego na 2021 r.; 

3) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego 

na prowadzeniu punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; 

4) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu  

pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022; 

5) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu pn. ,,Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022. 

8. 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 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić z wnioskiem do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o dokonanie zmian w porządku obrad sesji zwołanej na 

dzień 29 października 2021 r. poprzez wprowadzenie:  
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1) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021 (druk  

nr 382a), ze względu na potrzebę aktualizacji zadań finansowych ze środków zewnętrznych; 

2) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 

nr 383b), ze względu na potrzebę zmiany terminu realizacji zadania oraz wprowadzenia do WPF zadania 

pn. ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków 

transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym 

związanych z Covid-19”; 

3) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję 

Rewizyjną (druk nr 384). Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r. przyjęła 

protokół z przeprowadzonej kontroli oraz skierowała do Rady projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wystąpienia pokontrolnego; 

4) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku (druk 

nr 385). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 października 2021 r. zajęła stanowisko w sprawie 

skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku i skierowała do Rady projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia ww. skargi. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021 (druk nr 382a). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt drugi. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 383b). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt trzeci. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną (druk  

nr 384). 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt czwarty. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 385). 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Pozyskiwania Środków 

Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie wsparcia turnieju organizowanego przez LKS Rolnik 
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Biedrzychowice o puchar Starosty Radosława Roszkowskiego pn. ,,Niepodległa 11 Listopada”, poprzez 

przekazanie materiałów promocyjnych dla 6 najlepszych zawodniczek. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie materiałów promocyjnych – gadżetów 

oraz upominków, będących w zasobach Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, w celu 

nagrodzenia 6 najlepszych zawodniczek turnieju o puchar Starosty organizowanego przez LKS Rolnik 

Biedrzychowice pn. ,,Niepodległa 11 Listopada”. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że rozwiązana rodzina zastępcza 

zwróciła sprzęt – laptopa, który Powiat pozyskał w ramach  projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”, w związku z tym proponuje się użyczenie sprzętu 

kolejnej rodzinie zastępczej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie laptopa rodzinie zastępczej i polecił 

przygotowanie umowy użyczenia. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że rozwiązana rodzina zastępcza 

zwróciła sprzęt – drukarkę i słuchawki, który Powiat pozyskał w ramach  projektu ,,Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”, w związku z tym proponuje się 

użyczenie sprzętu innej rodzinie zastępczej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie drukarki i słuchawek rodzinie zastępczej i 

polecił przygotowanie umowy użyczenia. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Wojewody Opolskiego dot. procesu 

inwestycyjnego związanego z instalacją tlenu medycznego w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. 

Wojewoda Opolski informuje, że w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

realizację procesu inwestycyjnego związanego z instalacją tlenu medycznego, polegającego  

w szczególności na wykonaniu m.in.: dokumentacji, budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dotacja przyznana powiatowi w wysokości 

360 000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w łącznej wysokości 

360 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

W związku ze zbliżającą się Sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę. 
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Po Sesji: 

Ad. 7 

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 na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na 

prowadzeniu punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej w Powiecie Prudnickim na rok 

2022 oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty, na którą proponuje się udzielenie dotacji. 

Proponuje się Komisję Konkursową w składzie: Radosław Roszkowski – Przewodniczący Komisji, 

Janusz Siano – Wiceprzewodniczący Komisji, Joachim Kosz – Członek Komisji, Danuta Rajkowska – 

Przedstawiciel Wojewody Opolskiego – Inspektor Wojewódzkiego Oddziału Nadzoru i Kontroli 

Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej w 2022 r. 

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

upoważnienia Pani Jolancie Barskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności w związku z realizacją 

Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków 

Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie 

Barskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń 

woli i wykonywania wszelkich czynności w związku z realizacją Programu pn. ,,Asystent Osobisty 

Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

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

upoważnienia Pani Jolancie Barskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu pn. ,,Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach 

resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie 

Barskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń 

woli w związku z realizacją Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 

Ad. 8 

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 

 


