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Protokół 202/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

    z dnia 01 marca 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 3 członków Zarządu tj.: 

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

2) Wicestarosta – Janusz Siano,

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz.

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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.;

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.;

3) udzielenia Panu Andrzejowi Chruścielowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych

w Prudniku upoważnienia do składania oświadczeń woli, niezbędnych do realizacji zadania

pn. „Strzelnica w powiecie 2022”.
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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 Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu

Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2022 r. 

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

finansowego budżetu na 2022 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Dragomir Rudy i Pani Alicja Zawiślak. W posiedzeniu bierze 

udział 5 członków Zarządu co oznacza, że jest wymagane quorum. 

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

Panu Andrzejowi Chruścielowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku upoważnienia do

składania oświadczeń woli, niezbędnych do realizacji zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2022” w tym:

do podpisywania i prowadzenia ewidencji porozumień i harmonogramów uzgodnionych

z zainteresowanymi szkołami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz

obronności państwa w celu nieodpłatnego udostępnienia strzelnicy wirtualnej na ich potrzeby przy

ustanowieniu przejrzystych zasad.

Ad. 6 

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

Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska Radosław Roszkowski……………………….. 

Janusz Siano………………………………….. 

Joachim Kosz 
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