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Protokół 181/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 03 listopada 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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego na 2021 r. 
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6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie informacji z otwarcia ofert dla zadania pn. ,,Kompleksowa rozbudowa przejść dla 

pieszych w Prudniku”; 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia do Burmistrza Głogówka Głogówka z prośbą o deklaracje 

w zakresie zakupu przez Gminę Głogówek nieruchomości przy ul. Konopnickiej 2 w Głogówku. 

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 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. 

Ad. 6 

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

pn. ,,Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w Prudniku” Część 1: ,,Kompleksowa rozbudowa 

przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku”; Część 2: 

,,Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego  

i ul. Parkowej w Prudniku”. Zamawiający na realizację w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 

dla części 1: 120 000,00 zł brutto; dla części 2: 147 600,00 zł. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, 

złożona przez wykonawcę ELTRIX Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała spółka jawna na kwotę: dla części 

1: 124 230,00 zł.; dla części 2: 178 350,00 zł. Proponuje się zwiększyć środki, jakie Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację w/w zadania w części 1 o 4 230 zł., w części 2 o 30 750 zł. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków, jakie zamierzał przeznaczyć na realizację 

zadania pn.: pn. ,,Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w Prudniku”  w części 1 o 4 230 zł.,  

w części 2 o 30 750 zł. 

2) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poinformował, iż należy wystąpić do Burmistrza 

Głogówka z prośbą o deklaracje w zakresie zakupu przez Gminę Głogówek nieruchomości przy  

ul. Konopnickiej 2 w Głogówku. Inwestowanie przez PCM S.A w w/w obiekt staje się bezcelowe, mając 

na uwadze, że przy zaangażowaniu niezbędnych wielomilionowych nakładów na remont nie osiągnie 

się tam oczekiwanego efektu przez pacjentów i ich rodziny. Chodzi m.in. o ograniczenia techniczno– 

budowlane samego budynku, jak i niewielkie tereny zielone położone wokół. Powiat Prudnicki posiada 

w Głogówku budynek po Domu Dziecka, który mógłby przeznaczyć na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 

niemniej jednak bez sprzedaży dotychczasowego obiektu oraz ewentualnej innej pomocy Gminy 

Głogówek przy dostosowaniu w/w nieruchomości, nie udźwignie zaplanowanych kosztów i będzie 

zmuszony rozważyć inną lokalizację Zakładu, za czym przemawiają względy finansowe  

i organizacyjno-logistyczne.  

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty i polecił wystąpić do Burmistrza Głogówka z prośbą 

o deklaracje w zakresie zakupu przez Gminę Głogówek nieruchomości przy ul. Konopnickiej  

2 w Głogówku. 

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 


