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Protokół 189/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 20 grudnia 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 4 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy. 

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. Sprawy różne: 

1) Wystąpienie do Przewodniczącej Rady Nadzorczej PCM S.A. w Prudniku o podjęcie czynności 

kontrolnych w związku z pogarszającą się sytuacją finansową Spółki. 

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

publicznego dla zadania pn. ,,Dobudowa windy osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego 

położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”. 

3) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego 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 w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. 
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6. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta 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 

1) Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poinformował, że w związku z pogarszającą się 

sytuacją finansową Spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, należy wystąpić do Rady 

Nadzorczej PCM S.A. o podjęcie czynności kontrolnych, wynikających z art. 382 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych w zakresie badania dokumentów finansowych, żądania od Zarządu i pracowników 

sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywania rewizji stanu majątku, w tym polecenia przeprowadzenia 

audytu spraw finansowych Spółki. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty Prudnickiego i wystąpił do Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej PCM S.A. w Prudniku o podjęcie czynności kontrolnych. 

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

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ,,Dobudowa windy 

osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”. 

Poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające w szczególności: budowa 

zewnętrznego szybu windowego wraz z wiatrołapem; przebudowa elementów konstrukcyjnych ściany 

nośnej budynku; montaż windy osobowej; prace izolacyjne, dociepleniowe szybu wraz z wiatrołapem; 

prace elektryczne związane z budową szybu wraz z wiatrołapem oraz montażem windy; prace związane 

z usunięciem kolizji kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) z nowo projektowanym szybem wraz  

z wiatrołapem; prace związane z zagospodarowaniem terenu (prace brukarskie); roboty wykończeniowe 

i porządkowe; sporządzenie dokumentacji powykonawczej; przygotowanie materiałów do wniosku  

o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy oraz 

wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, a wynikające z dokumentacji projektowej przekazanej od 

Zamawiającego.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

zadania pn. ,,Dobudowa windy osobowej wraz z szybem do budynku administracyjnego położonego 

przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadania  
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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 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poinformowała,  

że w dniu 17.12.2021 r. wpłynęło 6 ofert cenowych na wykonanie w/w zadania. Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 3 700 000 zł. Wszystkie złożone oferty 

przekraczają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. Najniższa oferta została 

złożona przez firmę ADAC-LEWAR Sp. z o.o. na kwotę 6 765 000 zł. Ze względu na zbyt dużą różnicę 

między kwotą zabezpieczenia a najniższą kwotą oferty, Wydział Inwestycji proponuje unieważnienie 

postępowania, przeanalizowanie dokumentacji PFU pod kątem cenowym i ponowne ogłoszenie 

przetargu.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie środków jakie zostały zabezpieczone na realizację 

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 w systemie zaprojektuj i wybuduj i postanowił 

unieważnić postępowanie. 

Ad. 6 

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 
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