
Protokół 208/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 07 kwietnia 2022 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. I i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z póżn. nn.) posiedzenie Zarządu 

odbyło w zdalnym trybie obradowania. 

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 4 członków Zarządu tj.: 

l) Starosta — Radosław Roszkowski (przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Członek Zarządu — Joachim Kosz, 

3) Członek Zarządu — Dragomir Rudy.  

4) 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 uchwal Zarządu Powiatu w sprawie:  

1 ) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia plan kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie 

Powiatu Prudnickiego w 2022 r. 



6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma  w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą 

techniczną przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy  

ul. Preżyńskiej 3-7”; 

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

publicznego dla zadania pn.: „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych". 

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 przyjgto 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. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie określenia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego  

w 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia planu 

kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r. 

 



 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo w sprawie dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Modernizacja placu 

manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”. Poinformowała, że wpłynęło 8 ofert. 

Najkorzystniejsza oferta złożona została przez Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy DOL-BUD 

Obal Piotr na kwotę 269 985,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Zakład Produkcyjno- 

Handlowo- Usługowy DOL-BUD na kwotę 269 985,00 zł., w ramach zamówienia publicznego na 

zadanie pn.: „Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy budynku 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-7”  

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

Drogownictwa o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

pn.: „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych" składających się z następujących zadań: 

,,wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów - Racławice Śląskie - etap II: 

„wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik – Radostynia - DP 1268; 

„zaprojektuj i wybuduj” - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka 

- Starowice; „zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 123 O relacji Chrzelice 

Łącznik; „zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O relacji Prudnik — Biała. 

Starosta prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

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

zadania pn.: „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”  

Ad. 7 

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

Zarządu Powiatu. 

 

 

 

 



 

Protokół sporządziła: 

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

Joachim Kosz 

Dragomir Rudy 

Alicja Zawiślak 
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