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Protokół 212/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 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 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 4 członków Zarządu tj.: 

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

2) Członek Zarządu – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy. 

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) odwołania członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A.  

w Prudniku; 

2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Prudnickim 

Centrum Medycznym Spółka Akcyjna w Prudniku. 
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6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie Opinii Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2021 r.; 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o zajęcie stanowiska w sprawie zezwolenia na usunięcie 

sześćdziesięciu trzech drzew, stanowiących własność Powiatu Prudnickiego, będących w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych  

w Prudniku; 

3) Informacja w sprawie rozliczeń pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

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 odwołania 

członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, Pana 

Witolda Rygorowicza z dniem podjęcia uchwały.  

Starosta Prudnicki przypomniał, że na spotkaniu członkowie zarządu zostali poinformowani  

o przyczynach odwołania Pana Prezesa. 

poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie odwołania członka Zarządu - Prezesa Spółki 

pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.  

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Prudnickim Centrum 

Medycznym Spółka Akcyjna w Prudniku. Poinformowała, że w Uchwale Nr 108/361/2020 z dnia  

23 lipca 2020 r., § 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „miesięcznej informacji o wynikach ekonomiczno - 

finasowych obejmującej wykonanie, koszty oraz przychody z działalności na poszczególnych 

oddziałach, w terminie do końca następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 



str. 3 
 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 

sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Prudnickim Centrum Medycznym Spółka Akcyjna  

w Prudniku. 

Ad. 6 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, Uchwałą Nr 104/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r., pozytywnie opiniuje 

sprawozdanie Zarządu Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2021 r. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował ją pod obrady Rady Powiatu. 

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

o zajęcie stanowiska w sprawie zezwolenia na usunięcie sześćdziesięciu trzech drzew rosnących na 

działkach nr 2580/41; 1217/60; 1532/49 k. m. 2, obręb Prudnik, stanowiących własność Powiatu 

Prudnickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – budowa parkingu 

przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Poinformowała, że Burmistrz Prudnika pismem z dnia 

27.04.2022 r. zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzyskania 

zezwolenia na usunięcie w/w drzew, w dniu 20.04.2022 r., wpłynęły dwa pisma od podmiotów nie 

będących stronami w postępowaniu. Nauczyciele ZSR w Prudniku oraz sąsiedni mieszkańcy wyrazili 

swój sprzeciw co do planowanej inwestycji, wskazując na pozytywny wpływ drzew na otoczenie. 

Autorzy pism uważają, że wycinka jest szkodliwa społecznie i wyrządziłaby duże szkody ekologiczne. 

Jednocześnie Dyrektor ZSR w Prudniku poinformował, że sprzeciw nauczycieli nie jest stanowiskiem 

Szkoły.  

Wicestarosta poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami dyrekcji Zespołu Szkół 

Rolniczych, z którymi uzgodniono wspólny konsensus w zakresie wycinki drzew i wykonania parkingu. 

Zaproponował, aby wystąpić do Burmistrza Prudnika o zawieszenie postępowania na czas opracowania 

nowej koncepcji. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Burmistrza Prudnika o zawieszenie postępowania  

w sprawie uzyskania pozwolenia na usunięcie 63 szt. drzew rosnących na działkach stanowiących 

własność Powiatu Prudnickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku 

i polecił przygotować korzystniejsze rozwiązanie projektowe  dla planowanej inwestycji. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że nadal są problemy z rozliczeniem 

środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Gmina Biała podpisała umowę i rozliczyła środki, 
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natomiast Gmina Głogówek nie podpisała umowy, mimo wcześniejszych ustaleń nie chce przedłożyć 

kopii faktur i tabeli stanowiącej załącznik do umowy, bez której nie jest możliwe dokonanie rozliczeń. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 7 

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 
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