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Protokół 203/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 08 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 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Prudnicki wniosku w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie” edycja 2022; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 
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3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

6. Sprawy różne: 

1) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka 

Prudnicka – Starowice od km 2+110 km do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenie do punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Głogówku prowadzonego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja 

Nowatorstwo, adwokata spoza grona wymienionego w ofercie. 

3) Przedstawienie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 r. 

4) Przedstawienie zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Prudnicki na rok szkolny 2022/2023. 

5) Przedstawienie polecenia Wojewody Opolskiego dot. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla 

ludności uchodźczej z Ukrainy. 

6) Przedstawienie wniosku Komisji Edukacji (…) w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych. 

7) Przedstawienie pisma w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczenia, w którym 

świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, wolontariuszom wskazanym przez Okręgowe Izby 

Adwokackie w celu zapewnienia pomocy prawnej dla cudzoziemców, w tym uchodźców wojennych. 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wyrażenie zgody na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku 

topola rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1251 O relacji Rostkowice – Krobusz na terenie Gminy 

Biała i sprzedaż drewna. 

9) Przedstawienie decyzji Wojewody Opolskiego dot. zabezpieczenia przez PCM S.A. w okresie od 

dnia 4 marca 2022 r. do odwołania – 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. 

10) 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 wsi 

Chrzelice. 

11) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie 

zawiadomienia Burmistrza Prudnika o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego 3 w Prudniku. 
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12) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie 

wystąpienia Burmistrza Prudnika o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prudnik. 

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 projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie przez Powiat Prudnicki wniosku w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

edycja 2022, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat 

Prudnicki wniosku w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022. 

2) 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. 

3) 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. 

Ad. 6 

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

Drogownictwa o  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 
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2+110 km do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”. Poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest 

zadanie polegające na: opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, 

niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w oparciu o obowiązujące przepisy; wykonanie 

robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację 

projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących przebudowę i rozbudowę drogi 

powiatowej Nr 1617 O, relacji Łąka Prudnicka – Starowice, w miejscowości Moszczanka. Łączna 

długość drogi powiatowej, przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 976,00 m. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice 

od km 2+110 km do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 

możliwości wprowadzenie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głogówku prowadzonego przez 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, adwokata spoza grona 

wymienionego w ofercie. Poinformowała, że w dniu 8 marca 2022 r. Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą 

o możliwość wprowadzenia do punktu w Głogówku adwokat Pani Agaty Zwojewskiej na okres od 

18.03.2022 r. do 31.12.2022 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głogówku 

prowadzonego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, 

adwokata spoza grona wymienionego w ofercie. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wyniki otwartego konkursu ofert dla 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie w 2022 r. Poinformowała, że w ramach ogłoszonego uchwałą  

Nr 188/672/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2021 r. konkursu dla organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie 11 wniosków 

spełniło wymogi formalne i zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Komisja Konkursowa 

dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała wnioski: Stowarzyszenia Odnowy Wsi 

Łącznik na zadanie ,,Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku 2022” – wysokość dofinansowania  

2 750,00 zł.; Bialskiej Orkiestry Dętej na zadanie ,,Fabryka Muzykantów - sezon trzeci” – kwota 

dofinansowania 6 500,00 zł.; Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach na zadanie ,,Quizollo – bawi, 

uczy, integruje” – kwota dofinansowania 2 750,00 zł.; Ludowego Klubu Sportowego Rolnik 
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Biedrzychowice na zadania: ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie i udział  

w rozgrywkach” – kwota dofinansowania 20 000 zł., oraz ,,Wakacje na sportowo” – kwota 

dofinansowania 3 000,00 zł.; Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego RB Głogówek na zadanie 

,,Bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu 

Prudnickiego” – kwota dofinansowania 7 500,00 zł.; Polskiego Towarzystwa Turystyczno – 

Krajoznawczego Oddziału Sudetów Wschodnich na zadania: ,,IV Rowerowa Jazda na Orientację” – 

kwota dofinansowania 1 750,00 zł., oraz ,,XX Prudnicki Maraton Pieszych” – kwota dofinansowania 

2 750,00 zł.; Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach na zadanie ,,Poznaj swój kraj” – kwota 

dofinansowania 2 500,00 zł.; Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych na zadanie ,,Za 

głosem serca” – kwota dofinansowania 3 000,00 zł. Wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy 

Rolnik Biedrzychowice ,,Wycieczka Śladami mistrza Adama Małysza – zwiedzamy Beskid Śląski” nie 

został rekomendowany do uzyskania dofinansowania. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną rekomendację Komisji Konkursowej. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” zaakceptował propozycję Komisji Konkursowej i podjął decyzję  

o dofinansowaniu przedstawionych wniosków organizacji pozarządowych w 2022 r. 

4) Pan Janusz Siano, Wicestarosta przedstawił zasady opracowania arkuszy organizacyjnych szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki na rok szkolny  

2022/2023. Poinformował, że arkusze organizacyjne pracy szkół/placówek Dyrektorzy składają                           

w 2 egzemplarzach z załącznikami na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Prudniku do 

dnia 21 kwietnia 2022 r. Arkusz przedłożony przez Dyrektora zostanie przekazany przez Starostę 

Prudnickiego do zaopiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Do 27 maja 2022 r. organ 

prowadzący zatwierdza arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Do 24 sierpnia 2022 r. dyrektorzy szkół/placówek 

zobowiązani są dostarczyć do zatwierdzenia aneks arkusza organizacyjnego uwzględniający zmiany 

wynikające z naboru do klas pierwszych, godzin indywidualnego nauczania oraz innych zmian 

zaistniałych po 21 kwietnia 2022 r. Kolejne aneksy należy przedkładać do zatwierdzenia, na co najmniej 

3 dni przed datą wprowadzenia zmian. Aneks powinien szczegółowo opisywać dokonane zmiany, 

uzasadniać ich konieczność oraz szacować przewidywane koszty. Przy sporządzaniu arkuszy 

nauczyciele powinni być wpisani według zasady: dyrektor, pozostała kadra kierownicza, nauczyciele  

w porządku alfabetycznym oraz vacaty. Projekt arkusza organizacyjnego jak również każdy aneks do 

zatwierdzonego arkusza, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt. 1 UPO powinien być zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną. Dla dyrektorów placówek oświatowych czwartki, w miarę możliwości powinny być 

dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. 
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Zarząd Powiatu przyjął zasady opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Prudnicki na rok szkolny 2022/2023 i polecił przekazać do jednostek 

oświatowych. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła polecenie Wojewody Opolskiego  

dot. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w ilości 40 miejsc. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie, wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów  

w województwie, a w szczególności zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji 

rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie 

zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa 

państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania 

klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, 

na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy wojewoda 

może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające  

w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące 

również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje 

właściwego ministra. Dodatkowo w art. 25 ust 1a wskazuje, iż sytuacjami nadzwyczajnymi, o których 

mowa w ust. 1, są również sytuacje kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym. Przez pojęcie sytuacji kryzysowej, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na 

poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne 

ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność 

posiadanych sił i środków. Z uwagi na działania związane z naruszeniem granic Ukrainy i toczące się 

w obszarze tego Państwa działania zbrojne, należy mieć na względzie migracje jego ludności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której należy udzielić schronienia i opieki do czasu decyzji 

stosownego organu migracyjnego. Masowy, niekontrolowany napływ ludności cywilnej może 

spowodować szereg zagrożeń natury humanitarnej, a obowiązkiem administracji publicznej jest temu 

zapobiec. Wynikająca stąd konieczność podjęcia skoordynowanych działań mających na celu 

przygotowanie znacznej ilości miejsc zakwaterowania powoduje, iż mają zastosowanie również 

definicje opisane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Edukacji (…) na swoim 

posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r., wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  
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Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Edukacji (…) i polecił przygotowanie analizy  

i propozycji Dyrektorowi PCPR. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że wpłynęła prośba Wydziału 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego Departamentu Strategii i Funduszy 

Rozwoju, o udostępnienie lokali, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, w związku ze 

zwiększoną potrzebą zapewnienia pomocy prawnej dla cudzoziemców, w tym uchodźców wojennych  

z Ukrainy. Wskazana pomoc będzie świadczona przez wolontariuszy wskazanych przez Okręgowe Izby 

Adwokackie i wykracza poza system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Organizacja powyższej pomocy ze strony Powiatu, ogranicza się jedynie do 

udostępnienia pomieszczenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie pomieszczenia, w którym świadczona jest nieodpłatna 

pomoc prawna, wolontariuszom wskazanym przez Okręgowe Izby Adwokackie w celu zapewnienia 

pomocy prawnej dla cudzoziemców, w tym uchodźców wojennych; (poza godzinami dyżurów npp). 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o wyrażenie zgody na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego w pasie drogi 

powiatowej Nr 1251 O relacji Rostkowice – Krobusz z działki nr 184/12 mapa 2, obręb Krobusz na 

terenie Gminy Biała. Poinformowała, że drzewo z uwagi na swój stan stanowi realne zagrożenie, 

podczas podmuchów wiatru mogą odłamać się uschnięte konary, które zagrożą bezpieczeństwu 

poruszających się tam pojazdów. Drzewo nadaje się wyłącznie na opał ze względu na duże 

wypróchnienie pnia. Dnia 25.01.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek 

mieszkańca Krobusza, który wyraził chęć wycięcia drzewa i uprzątnięcia terenu za 20 % wartości 

pozyskanego drewna. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1251 O 

relacji Rostkowice – Krobusz na terenie Gminy Biała i sprzedaż drewna za 20 % jego wartości osobie 

prywatnej pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania korzeni. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła decyzję Wojewody Opolskiego  

dot. zabezpieczenia przez PCM S.A. w okresie od dnia 4 marca 2022 r. do odwołania – 3 łóżek dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem 

COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 
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10) 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 XXIII.284.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 

1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 – k.m.6. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Białej o podjęciu przez Radę Miejską  

w Białej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice i postanowił nie składać wniosków do planu. 

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika  

o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej 

jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego 3 w Prudniku. Zmiana planu nie obejmuje nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego  

3 w Prudniku i postanowił nie składać wniosków do planu. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Administracji Budowlanej o zajęcie stanowiska w sprawie zawiadomienia Burmistrza Prudnika  

o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik. 

Zmiana planu obejmuje nieruchomości stanowiące własność Powiatu Prudnickiego tj.: dz. nr 587/219, 

1006/218 k.m.9 – ul. Parkowa 10, oraz dz. nr 2580/41 k.m.2 – ul. Kościuszki 55. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika i postanowił nie składać wniosków do planu. 

Ad. 7 

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  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 
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