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Protokół 185/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 26 listopada 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 wniosku o dokonanie zmian w porządku obrad sesji 

zwołanej na dzień 26 listopada 2021 r. poprzez: 

1) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021; 

2) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku; 

3) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Prudniku na 2022 r.; 
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4) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku 

Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu ,,POGRANICZE”; 

5) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; 

6) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty 

Prudnickiego. 

6. Skierowanie do Rady Powiatu w Prudniku  raportu z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały 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. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie 

dofinansowania koncentratora tlenu. 

2) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez Powiat Prudnicki na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Prudniku środka trwałego – Inkubatora Przedsiębiorczości.  

3) Przedstawienie sprawozdania z realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2020 r. 

4) Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku z prośbą o oddanie w trwały 

zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Prudniku na ul. Jesionkowej. 

5) Przedstawienie decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie zabezpieczenia w okresie od dnia  

3 grudnia 2021 r. do odwołania, łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2  

w ZOZ w Białej. 

6) Przedstawienie protokołów likwidacyjno-kasacyjnych składników rzeczowych na skutek zużycia, 

uszkodzenia, zniszczenia. 

7) Wniosek Wydziału Drogownictwa w sprawie zakupu samochodu (wywrotki). 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) przeprowadzenia konsultacji społecznych 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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2) wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo 

– Gminny Związek Transportu „POGRANICZE”; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Prudniku; 

4) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach i wykonania 

prawa głosu; 

Po sesji: 

Cd. Ad. 8 

5) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

6) zmian planu finansowego Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

9. 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 

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 26 listopada 2021 r. poprzez wprowadzenie: 

1) projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021, ze względu na 

potrzebę aktualizacji dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu; 

2) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku, ze względu, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 listopada 2021 r. zajęła 

stanowisko w sprawie w/w skargi i skierowała do Rady projekt uchwały w sprawie jej rozpatrzenia; 

3) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Prudniku na 2022 r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 r. przyjęła 

propozycję planu pracy, który zgodnie ze Statutem zatwierdza Rada Powiatu w Prudniku; 
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4) projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – 

Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu ,,POGRANICZE”, w związku  

z rejestracją Związku istnieje potrzeba wyboru przedstawiciela Rady Powiatu do w/w Związku; 

5) projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych, w związku z zajęciem stanowiska z Klubami Rady Powiatu, 

możliwe jest podjęcie uchwały w trakcie bieżącej sesji; 

6) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Prudnickiego, w związku 

ze zmianą ustawy o wynagrodzeniu pracowników samorządowych, która weszła w życie 1 listopada 

2021 r., wynagrodzenie Starosty powinno zostać na nowo ustalone. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 

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

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt drugi. 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt trzeci. 

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

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku na 2022 r.. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt czwarty. 

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

w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: 

Powiatowo – Gminny Związek Transportu ,,POGRANICZE”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt piąty. 

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

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych, zaproponowany przez wyłoniony przez Kluby Radnych zespół Radnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt szósty. 

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

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Prudnickiego. 

Ad. 6 
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Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały 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 konsultacje społeczne odbyły 

się w dniach od 5 listopada 2021 r. do 19 listopada 2021 r. w formie pisemnej. Projekt uchwały został 

opublikowany w dniu 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia 

uwag w formie pisemnej w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. W toku konsultacji nie wpłynęła 

żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Prudniku. 

Ad. 7 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o dofinansowanie koncentratora tlenu. Poinformowała, że  

w dniu 30 lipca br. do PCPR w Prudniku wpłynął wniosek o dofinansowanie koncentratora tlenu ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. Wobec posiadanej interpretacji, iż nie ma możliwości prawnej 

do przyznania środków, PCPR wystąpił do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych z prośbą o zajęcie stanowiska w w/w sprawie. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, 

że zakup sprzętów i urządzeń, w tym koncentratorów tlenu, może być dofinansowany jedynie ze 

środków własnych Powiatu. Po przeanalizowaniu informacji z PCPR uznano, że Powiat w ramach 

kompetencji wspiera osoby niepełnosprawne poprzez środki PFRON oraz poprzez organizacje 

pozarządowe, nie ma możliwości formalno-prawnych do przyznania dofinansowania ze środków 

własnych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przyznanie dofinansowania, ze względu na brak możliwości 

formalno-prawnych. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Pozyskiwania 

Środków Pozabudżetowych w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Prudnicki na 

rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku środka trwałego – Inkubatora 

Przedsiębiorczości. Poinformowała, że Powiat Prudnicki w związku z zakończeniem realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. ,,Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

inwentarskiego na Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku” przyjął 

zmodernizowany obiekt na stan środków trwałych w dniu 29.10.2021 r. Z uwagi na to, że w budynku 
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Inkubatora Przedsiębiorczości odbywają się zajęcia dydaktyczne rekomenduje się przekazanie  

w/w środka trwałego na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z dniem 

30.11.2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku środka trwałego – Inkubatora Przedsiębiorczości. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie z realizacji pilotażowego 

programu ,,Aktywny samorząd” w 2020 r.: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 

społeczną i zawodową – otrzymano środki w wysokości 239 868,57 zł., wykorzystano 185 312,80 zł.; 

zwrócono do PFRON 54 555,77 zł.; Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym – otrzymano środki w wysokości 101 037,27 zł., wykorzystano 90 662,00 zł., zwrócono do 

PFRON 10 375,27 zł.; Obsługa – otrzymano środki w wysokości 17 045,29 zł., wykorzystano 

13 798,74 zł., zwrócono do PFRON 3 246,55 zł.; Promocja – otrzymano środki w wysokości  

3 409,06 zł., wykorzystano 2 759,75 zł., zwrócono do PFRON 649,31 zł.; Ewaluacja – otrzymano 

środki w wysokości 1 704,49 zł., wykorzystano 1 379,87 zł., zwrócono do PFRON 324,62 zł. 

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” 

w 2020 r., realizowanego przez PCPR w Prudniku. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku, wnoszące na podstawie art. 43 ust. 1, ust. 5 art. 44 ust. 2 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, o oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomość 

położoną w Prudniku, Gmina Prudnik stanowiącą działkę zabudowaną nr 4/95, mapa 17,  

o powierzchni 0,0476 ha, w celu utworzenia rodziny zastępczej zawodowej oraz przekazaniem 

rodzinie zastępczej budynku na zasadach umowy użyczenia. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby oddanie w trwały zarząd 

nieruchomości nastąpiło po dokonaniu zakupów do nieruchomości oraz dokonaniu drobnych prac 

remontowych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji i polecił oddanie w trwały zarząd nieruchomości po 

dokonaniu zakupów do nieruchomości oraz dokonaniu drobnych prac remontowych, nie później niż 

do dnia 31.12.2021 r. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła decyzję Wojewody Opolskiego  

w sprawie polecenia ZOZ w Białej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zabezpieczenie w okresie od 
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3 grudnia 2021 r. do odwołania – 55 łóżek w tym łóżek ,,respiratorowych” dla pacjentów  

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokoły likwidacyjno-kasacyjne 

składników rzeczowych na skutek zużycia, uszkodzenia, zniszczenia znajdujących się w Starostwie 

Powiatowym w Prudniku. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację składników rzeczowych znajdujących się w Starostwie 

Powiatowym w Prudniku. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Drogownictwa  

w sprawie zakupu samochodu (wywrotki). Poinformowała, że na mocy Uchwały Nr 162/557/2021  

z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadzono do budżetu 35 000 zł., na zakup w/w samochodu. W dniu 

24.11.2021 r. w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły dwie oferty. Oferta 

która spełnia założenia postawione w postępowaniu oraz wskazuje najniższą cenę wynosi 42 000 zł. 

Wydział Drogownictwa proponuje zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki własne w kwocie 

7 300 zł., w celu realizacji w/w oferty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków własnych w kwocie 7 300 zł., 

w celu realizacji oferty na zakup samochodu (wywrotki) dla Wydziału Drogownictwa Starostwa 

Powiatowego w Prudniku. 

Ad. 8 

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

przeprowadzenia konsultacji społecznych 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. Poinformowała, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie 

pisemnej w okresie od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 21 grudnia 2021 r. Informacja o wynikach 

konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego 

www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich 

zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 



str. 8 
 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny 

Związek Transportu „POGRANICZE”.  

Starosta Prudnicki zaproponował kandydaturę Wicestarosty, Pana Janusza Siano. 

Wicestarosta wyraził zgodę. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu 4 głosami ,,za”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu, podjął uchwałę w sprawie 

wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – 

Gminny Związek Transportu „POGRANICZE”. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Poinformowała, że zmiana polega na wprowadzeniu samodzielnego stanowiska ”Koordynator  

ds. Inwestycji”. Do zadań Koordynatora ds. Inwestycji należeć będzie m.in.:  koordynacja pracy 

wydziałów/ referatów m.in. Wydziału Drogownictwa, Wydziału Inwestycji, Wydziału 

Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego oraz Referatu Pozyskiwania 

Środków Pozabudżetowych w zakresie prowadzonych inwestycji; koordynowanie i współrealizacja 

zadań związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji i remontów 

realizowanych ze środków własnych i obcych; koordynacja zadań związanych z wykonaniem 

dokumentacji, dokonywanie zgłoszeń, uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych, 

weryfikacji kosztów, sprawdzanie faktur za wykonane prace; koordynowanie zadań związanych  

z realizacją robót utrzymaniowych na drogach, naliczania opłat i kar oraz utrzymaniem infrastruktury 

drogowej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku., 

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

pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach i wykonania prawa głosu. Proponuje się 

udzielenie pełnomocnictwa Panu Januszowi Siano–Wicestaroście do uczestnictwa w imieniu Powiatu 

Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo 



str. 9 
 

Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Głubczycach i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego 

zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

5. Sprawy różne.  

6. Zamknięcie obrad. 

Wicestarosta wyraził zgodę. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu 4 głosami ,,za”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu, podjął uchwałę w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach i wykonania 

prawa głosu. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

5) 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. 

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego Powiatu Prudnickiego na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego Powiatu 

Prudnickiego na 2021 r. 

 



str. 10 
 

Ad. 9 

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 
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