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Protokół 182/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 08 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 uchwały Zarządu Powiatu: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku 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) Wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

wyposażenia miejsca kwarantanny; 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1670 O relacji Łąka 

Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”; 

3) Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. ,,Kompleksowa rozbudowa przejść dla 

pieszych w Prudniku”. 

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 zmieniającej uchwałę  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku 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. Poinformowała, że w uchwale Zarządu Powiatu  

w Prudniku nr 179/633/2021 z dnia 27 października zmianie ulega termin przeprowadzenia konsultacji, 

które rozpoczną się od dnia 5 listopada 2021r., do dnia 19 listopada 2021r." 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą 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. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że powiat w ramach projektu  

pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” zakupił 

wyposażenie: 4 szt. tapczanów, 4 szafy, 4 biurka i 4 fotele. Proponuje się przekazanie w/w wyposażenia 

na stan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, w celu wyposażenia miejsca kwarantanny 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do PCPR wyposażenia miejsc kwarantanny tj.: 4 szt. 

tapczanów, 4 szafek, 4 biurek i 4 foteli. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa  

i rozbudowa drogi powiatowej nr 1670 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, 

odcinek 976 m – Etap I”. Poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy; wykonanie robót 

budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez wykonawcę robót, obejmujących przebudowę i rozbudowę w/w drogi powiatowej. 

Łączna długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 976,00 m.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

zadania.: pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice 

od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w postępowaniu na realizację 

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” 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. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części 1 zadania pn.: ,,Kompleksowa 

rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku”, 

złożonej przez wykonawcę: ELTRIX na kwotę 124 230,00 zł. oraz dla Części 2 na kwotę  

178 350,00 zł. 

Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za udział i zamknął posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski……………………….. 

 

       Janusz Siano………………………………….. 

    

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 

 


