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Protokół 194/2022 

Zarządu Powiatu w 

Prudniku 

z dnia 05 stycznia 2022 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 hybrydowym.. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego                          

w Prudniku. 

Ad. l 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.: 

l) 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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku wniosku o 

wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 5 stycznia 2022 r. 

poprzez wprowadzenie następujących punktów: 

l) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r.; 
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2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. 

 

6. Przyjęcie i skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku raportu                                     

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu                               

w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022. 

7. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie prośby Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej o wprowadzenie do 

planu budżetu na 2022 r. zadania pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup busa 9-cio miejscowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich” w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” — obszar D. 

2) Wniosek Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

akceptacji oferty złożonej przez Spółkę Wydawniczą „Aneks” oraz „Prudnik24”. 

8. Podjęcie uchwal Zarządu Powiatu w sprawie: 

l) wyznaczenia dwóch członków zarządu do wykonywania czynności prawnych polegających na 

zaciąganiu kredytów i pożyczek na 2022 r. 

2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie 

wydatków i zaciągania zobowiązań. 

Po sesji: 

Cd. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 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”. 
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Ad. 5 

l) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt chwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. Poinformowała, że po przeanalizowaniu planowanych do 

otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 945.121 zł. Po otrzymaniu 

pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach działania 10.2 

Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, wprowadzamy do budżetu po stronie 

dochodów oraz wydatków projekt w Rozdziale 80195: „Sportowa integracja- modernizacja 

infrastruktury sportowej SOSW w Prudniku” na kwotę ogółem 790.484 zł., z czego 659.177 zł. 

kwota dofinansowania, wkład własny zabezpieczony ze środków własnych w kwocie 131.307 zł. Po 

otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków PFRON, wprowadzamy do budżetu 

po stronie dochodów i wydatków zadanie w Rozdziale 85202: „Likwidacja barier transportowych- 

zakup busa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na 

wózkach inwalidzkich”, z czego dofinansowanie wynosi 105.000 zł., wkład własny wynosi 55.000 

zł. (40.000 zł. ORIOP+15.000 zł. Powiat). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 60.242 

zł. w Rozdziale 70005 (wpływ dochodów powiatu z związanych z realizacja zadań z zakresu 

administracji rządowej),  o kwotę 30.106 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z różnych dochodów), o 

kwotę 46.259 zł. w Rozdziale 75095 (dochody dot. projektów UE), o kwotę 44.337 zł. w Rozdziale 

92195 (dochody dot. projektów UE). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zwiększenia: w Rozdziale 75095 o kwotę 69.281 zł. (dot. projektu „Telemost do komunikacji i 

współpracy Bruntal -Prudnik”- środki niewydatkowane w 2021 r.); w Rozdziale 80195 o kwotę 

796.484 zł. (dot. projektów „Sportowa integracja- modernizacja infrastruktury sportowej SOSW w 

Prudniku” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej w subregionie południowym na terenie 

powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”); w Rozdziale 85202 o kwotę 160.000 zł. na 

zadanie „Likwidacja barier transportowych- zakup busa 9-cio miejscowego przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich”. Po stronie planu wydatków 

bieżących dokonano zwiększenia: w Rozdziale 75095 o kwotę 58.873 zł. (zwiększono o 

niewykorzystane środki z 2021 r., dot. projektów ze środków UE); w Rozdziale 80195 o kwotę 4.106 

zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r., dot. projektu ze środków UE); w Rozdziale 

92195 o kwotę 63.453 zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r., dot. projektów ze 

środków UE). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia (przesunięcie na 

wydatkowanie zadania majątkowego): w Rozdziale 85202 o kwotę 40.000 zł. Zwiększa się 

przychody budżetu §903 z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 167.076 zł., z przeznaczeniem na 

zadania i projekty z udziałem środków UE- wkład własny. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały  
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Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.                                 

i skierował go pod obrady Rady Powiatu. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt chwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że zaktualizowano plan 

dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały,  

z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 167.076 zł., w 

tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 167.076 zł. W 2022 r. rozchody nie ulegają 

zmianie, Powiał spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników 

zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego i skierował go pod obrady Rady Powiatu. 

Następnie Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem                                 

o wprowadzenie zmian w porządku obrad Sesji  Rady Powiatu zwołanej na dzień 5 stycznia 2022 r. 

 

Ad.6 

l) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów                                

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022. Poinformowała, 

że konsultacje odbyły się w dniach od 16 do 30 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Zarządu 

Powiatu w Prudniku Nr 187/667/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w/w projektu uchwały. 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 prośbę Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji                

i Opieki Psychiatrycznej o włączenie do planu budżetu na 2022 r. zadania pn. „Likwidacja barier 

transportowych -zakup busa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich” w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
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regionami III” obszar D. Średnia cena samochodu w złożonym do PFRON wniosku wyniosła 156 

374 zł., z czego przyznane dofinansowanie wynosi 105 000 zł. Dyrektor prosi o zabezpieczenie i 

sfinansowanie części wkładu własnego z budżetu Powiatu w kwocie 15 000 zł, a w przypadku 

wyłonienia po przetargu dostawcy i ewentualnego przekroczenia planowanych środków o 

sfinansowanie przez Powiat różnicy. Jednocześnie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na pomoc 

w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na w/w zadanie. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie i sfinansowanie części wkładu własnego w kwocie            

15 000 zł., do zadania realizowanego przez ORiOP w Racławicach Śląskich pn. „Likwidacja barier 

transportowych zakup busa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich” w ramach „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”- oraz polecił pracownikowi ds. zamówień publicznych pomoc w przygotowaniu 

postępowania. 

 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku o wyrażenie zgody na przystąpienie szkoły do projektu „Szkolny Klub 

Sportowy 2022” oraz nieodpłatne zapewnienie obiektu sportowego na realizację zajęć w ramach tego 

projektu. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku do projektu 

„Szkolny Klub Sportowy 2022” i deklaruje gotowość nieodpłatnego udostępnienia bazy sportowej. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referat Pozyskiwania 

Środków Pozabudżetowych o zajęcie stanowiska w sprawie publikowania artykułów promocyjnych 

na łamach lokalnej prasy „Tygodnika Prudnickiego” oraz „Prudnik24”. Poinformowała, że Spółka 

Wydawnicza „Aneks” przedłożyła propozycję kontynuacji współpracy z Powiatem Prudnickim w 

roku 2022 r. w zakresie publikacji materiałów informacyjnych na łamach gazety pn. „Monitor 

Powiatu Prudnickiego”, na tożsamych zasadach jak w roku 2021 r., tj. łącznie 26 emisji, wartość 

całkowita 11 512,80 zł. brutto. Wydawca Gazety Prudnik24 przedłożył ofertę publikacji materiałów 

Powiatu Prudnickiego na łamach gazety oraz w internecie - łącznie 12 emisji raz w miesiącu, wartość 

całkowita  4 800 zł. Mając na uwadze potrzebę skutecznego promowania Powiatu Prudnickiego oraz 

informowania mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Samorząd, zasadnym jest 

zaakceptowanie przedłożonych ofert na usługi wydawnicze. Środki zostaną zabezpieczone w 

budżecie Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz uwzględnione w planie 

postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone przez „Tygodnik Prudnicki” oraz „Prudnik24” oferty na 

usługi wydawnicze w celu publikowania artykułów promocyjnych. 

Ad. 8 

l) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

dwóch członków Zarządu, w osobach Starosty Prudnickiego, Pana Radosława Roszkowskiego oraz 

Wicestarosty, Pana Janusza Siano, do wykonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu 

kredytów i pożyczek na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia dwóch członków zarządu do 

wykonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek na 2022 r. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków 

między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie 

lub zmniejszenie planowanych kwot ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki 

oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych oraz do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań. 

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

Po sesji: 

Cd. Ad. 8 

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

finansowego budżetu na 2022 r. 

Ad. 9 

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

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska  

Radosław Roszkowski............................. 

Janusz Siano……………………………. 

Joachim Kosz 

Dragomir Rudy 

Alicja Zawiślak 

 


