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Protokół 197/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 04 lutego 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 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 – 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 Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie 

zawiadomienia Burmistrza Białej o podjęciu przez Radę Miejską w Białej uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Łącznik w Gminie Biała. 
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2) Przedstawienie pisma Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału 

Rejonowego z siedzibą w Prudniku dot. Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. 

3) Przedstawienie informacji o wyborze oferty kierowanej do Wykonawców dla zadania  

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

ul. Parkowej 10 w Prudniku”; 

4) Przedstawienie pisma Wojewody Opolskiego dot. informacji o zmniejszeniu liczby łóżek  

w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. 

5) Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Komendzie 

Wojewódzkiej Policji  Opolu testera alkoholowego oraz noktowizora.  

6) Przedstawienie interpelacji Radnej Rady Miejskiej w Prudniku dot. modernizacji ul. Dąbrowskiego 

w okolicy skrzyżowania ul. Strzeleckiej i Lipowej w Prudniku. 

6. 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 

Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie zawiadomienia Burmistrza Białej o podjęciu 

przez Radę Miejską w Białej uchwały Nr XXII.274.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Łącznik w Gminie Biała. Poinformowała, że Burmistrz Białej na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia o podjęciu przez Radę 

Miejską w Białej w/w uchwały na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania 

planów. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Białej i postanowił nie składać wniosków do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik w Gminie 

Biała. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego z siedzibą w Prudniku. Poinformowała,  

że w ramach prowadzonej przez Rząd, szeroko rozumianej polityki senioralnej, Zarząd Rejonowy 

PZERiL w Prudniku, we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Wsparcia Rodziny, zwracają się  
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z prośbą, aby na listę zadań w najbliższej perspektywie czasowej, wpisać projekt i adaptacje dwóch 

budynków poszpitalnych (bonifraterskich) na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. Lokalizacja  

w/w placówki z dala od miejskiego ruchu, położonej w zdrowej i bezpiecznej okolicy wydaje się być 

bezsporna. Liczący blisko 1200 osób Związek stale otrzymuje sygnały z naszego terenu o potrzebie 

stworzenia takiej placówki, tym bardziej, że w najbliższej perspektywie problemy ludzi starszych będą 

się jeszcze pogłębiały. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości, niemniej jednak zwraca uwagę, że nie jest 

właścicielem obiektów na których miałaby być przeprowadzona adaptacja. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację kierowaną do Wykonawców 

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

przy ul. Parkowej 10 w Prudniku”. Poinformowała, że jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę 

złożoną przez wykonawcę: Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane na kwotę 349 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę: Zbigniew 

Dwornicki Usługi Budowlane na kwotę 349 000,00 zł., na realizację zadania pn. ,,Dobudowa windy 

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

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Wojewody Opolskiego  

dot. informacji o zmniejszeniu od dnia 15 lutego 2022 r. liczby łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

z 35 łóżek na 25 łóżek i Oddziale Chirurgii Ogólnej z 30 łóżek na 15 łóżek w Prudnickim Centrum 

Medycznym S.A. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że proponuje się wyrażenie zgody na 

nieodpłatne przekazanie Skarbowi Państwa - Komendzie Wojewódzkiej Policji Opolu testera 

alkoholowego oraz noktowizora. Łączna wartość przekazywanego sprzętu wynosi 3.312,07 zł. Sprzęt 

był w użytkowaniu KPP w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Skarbowi Państwa - Komendzie 

Wojewódzkiej Policji  Opolu testera alkoholowego oraz noktowizora. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła interpelację Radnej Rady Miejskiej  

w Prudniku dot. modernizacji ul. Dąbrowskiego w okolicy skrzyżowania ul. Strzeleckiej i Lipowej  

w Prudniku. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował interpelację do Wydziału Drogownictwa. 
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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 

 

Alicja Zawiślak 
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