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Protokół 191/2021 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

     z dnia 28 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 5 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta – 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. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadań 

w ramach Polskiego Ładu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka 

Prudnicka – Starowice na odcinku 2,11 km”, ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1232 O 

Chrzelice Łącznik na odcinku 1,86 km” oraz ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O 

Prudnik – Biała na odcinku 2,9 km”. 

2) Przedstawienie odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na pismo w sprawie zapewnienia 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w związku z otwarciem Centrum Handlowego ,,Premium Park” 

w Lubrzy. 
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6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2021 r. 

7. 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 

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

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Sebastiana Celarego, Wykonawcy do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, postanowień 

i decyzji dotyczących opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadań realizowanych  

w ramach Polskiego Ładu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka 

Prudnicka – Starowice na odcinku 2,11 km”, ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1232 O 

Chrzelice Łącznik na odcinku 1,86 km” oraz ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O 

Prudnik – Biała na odcinku 2,9 km”.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Pana Sebastiana Celarego, Wykonawcy do 

reprezentowania Powiatu Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, 

uzgodnień, postanowień i decyzji dotyczących opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla 

zadań, realizowanych w ramach Polskiego Ładu. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu na pismo w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów  

w związku z otwarciem Centrum Handlowego ,,Premium Park” w Lubrzy. Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu informuje, że w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała – Prudnik funkcjonuje 

ścieżka pieszo – rowerowa, zapewniająca bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi. Zjazd 

obsługujący Centrum Handlowe został wybudowany wraz z pasem lewoskrętu i doświetlony przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy 

do inwestora tego przedsięwzięcia, zatem to inwestor na etapie budowy winien uwzględnić kwestię 

bezpiecznego skomunikowania Centrum Handlowego z infrastrukturą pasa drogowego drogi 
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wojewódzkiej nr 414. Zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie ronda (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 

nr 414 z drogami krajowymi nr 40 oraz 41) pozostaje w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, jako zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii, zgodnie z art. 25 

ust. 1 w/w ustawy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu dokonał wszelkich starań celem zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w podanej lokalizacji, w 

szczególności w trakcie przebudowy drogi, dostosowując zakres jej modernizacji do wówczas 

planowanych (budowa Centrum Handlowego) warunków terenowych.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Posiedzenie Zarządu opuściła Pani Alicja Zawiślak. W posiedzeniu bierze udział 4 członków Zarządu 

co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 6 

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 budżetu na 2021 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

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………………………………….. 
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Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 

 


		2022-01-24T16:04:08+0100
	Radosław Roszkowski; Powiat Prudnicki


		2022-01-24T16:07:48+0100
	Janusz Siano; Powiat Prudnicki


		2022-01-24T16:09:11+0100
	Joachim Kosz; Powiat Prudnicki


		2022-01-24T16:11:15+0100
	Dragomir Rudy; Powiat Prudnicki


		2022-01-24T16:13:38+0100
	Alicja Zawiślak; Powiat Prudnicki




