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Protokół 234/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 30 września 2022 r. 

 

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 Prudnicki – 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. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o dokonanie zmian w porządku 

obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 30 września br., poprzez: 

1) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

 

 



str. 2 
 

6. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu: 

1) raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku  

w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2023; 

2) opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

7. Sprawy różne: 

1) Wniosek Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o wyrażenie zgody na kasację 

wyposażenia. 

2) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

emerytowanej nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. 

3) Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego dla zadania  

pn.: ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 129 278 zł.”. 

4) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie 

dodatkowych zajęć indywidualnych z matematyki dla uczennicy klasy III TEG w roku szkolnym 

2022/2023. 

5) Przedstawienie pisma Powiatowo-Gminnego Związku Transportu ,,POGRANICZE” dot. linii  

1105 Kietrz-Opole przez Nową Cerekwię. 

6) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o interwencję  

w sprawie rozkładu jazdy autobusów. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia 2 szt. drzew 

gatunku świerk rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1612 O relacji Niemysłowice – Szybowice na 

działce nr 681 mapa 8, obręb Szybowice, gmina Prudnik i sprzedaż drewna. 

8) Wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego o użyczenie grzejników olejowych. 

9) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji 

przedłożonego przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku rozliczenia dotacji 

przeznaczonej na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych. 

10) Przedstawienie informacji nt. zmiany umowy Spółki PKS w Głubczycach. 
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11) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Prudniku o możliwość połączenia dwóch klas drugich – technik programista oraz 

technik informatyk, w związku ze spadkiem ilości uczniów w klasach. 

12) Przedstawienie protokołu likwidacyjno-kasacyjnego składników rzeczowych znajdujących się  

w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

Po Sesji: 

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) przeprowadzenia konsultacji społecznych Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

4) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.; 

5) zmian planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.; 

6) uchwalenia Regulaminu Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

9. 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 

Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) poinformowała,  

że należy wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku, zwołanej na dzień 30 września 2022 r. poprzez: 

1) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Po 

przeanalizowaniu planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan 

dochodów o kwotę ogółem 7.931.547 zł. Po zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, dostosowujemy uchwałę budżetową na rok 2022 do w/w rozporządzenia po zmianach, 

tj.: zwiększono dochody majątkowe w Rozdziale 60014 §6370 (nowy paragraf) w kwocie 6.750.000 zł.; 
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środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład; zwiększono dochody bieżące o kwotę 

44.116zł. w Rozdziale 75814 §2100 (nowy paragraf)-środki z Funduszu Pomocy na edukacje, 

natomiast: zmniejszono dochody majątkowe w Rozdziale 60014 §6090 o kwotę 6.750.000 

zł.; zmniejszono dochody bieżące w Rozdziale 75814 §2700 o kwotę 44.116 zł. Zwiększono plan 

dochodów majątkowych: o kwotę 742.500 zł. w Rozdziale 80195 (wpływ środków z częściowego 

rozliczenia zadania „Termomodernizacja LO II ZSR”). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 

98.473 zł. w Rozdziale 75801 (zwiększenie subwencji oświatowej); o kwotę 17.813 zł. w Rozdziale 

75814 (środki z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę  

42.500 zł. w Rozdziale 80115 (wpływy z najmu, ze sprzedaży wyrobów, odsetek oraz pozostałych 

dochodów); o kwotę 4.500 zł. w Rozdziale 80115 (wpływy z najmu); o kwotę 4.025 zł. w Rozdziale 

80195 (wpływy z usług); o kwotę 221.850 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z usług oraz odsetek-DPS 

w Prudniku); o kwotę 5.000 zł. w Rozdziale 85333 (wpływy z różnych opłat -cudzoziemcy); o kwotę 

770 zł. w Rozdziale 85395 (wpływy z różnych dochodów-środki Funduszu Pomocy dla osób 

niepełnosprawnych). Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 6.819.116 zł., w tym: o kwotę 

25.000 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z różnych dochodów-DPS w Prudniku). Zwiększa się budżet po 

stronie wydatków o kwotę ogółem 1.374.105 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zwiększenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 21.000 zł. (zakup samochodu osobowego na potrzeby 

wydziału drogownictwa i inwestycji); w Rozdziale 85111  o kwotę 547.500 zł. (objęcie akcji PCM S.A. 

w Prudniku); w Rozdziale 85195 o kwotę 80.000 zł. (wykonanie dokumentacji dla inwestycji ze 

środków Polskiego Ładu „Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”); w Rozdziale 

85295 o kwotę 248.754 zł. (dot. projektu ze środków UE); w Rozdziale 85333 o kwotę 13.000 zł. (zakup 

centrali telefonicznej -PUP w Prudniku). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych 

z realizacja zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - kwota 57.424 zł.; 

na wydatki bieżące w Rozdziale 80117 - kwota 137.473 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80120- 

kwota 2.282,59 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80140- kwota 30.000 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80152- kwota 25.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80195- kwota 4.025 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 85202- kwota 196.850 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85333- kwota 

5.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85395- kwota 770 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

85406 - kwota 5.106,41 zł. Po stronie planu wydatków bieżących dokonano  zmniejszenia: (przesunięcie 

na wydatkowanie zadań bieżących w innych rozdziałach): w Rozdziale 75020 o kwotę 203.354 zł.;  

w Rozdziale 80102 o kwotę 15.000 zł.; w Rozdziale 80195 o kwotę 22.400 zł.; w Rozdziale 

85333 o kwotę 13.000 zł.; w Rozdziale 92120 o kwotę 8.000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.  
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2) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego. W wykazie przedsięwzięć  w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub 

zadania pozostałe wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych zwiększono  

o 300.000 zł. zadanie w poz. 1.3.2.3 "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka 

Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976 m-Etap I" do realizacji w latach 2021-

2023. Kwota ogółem po zmianach wynosi 4.200.370 zł., w tym na 2022 r. kwota 1.170.370zł., na 2023 r. 

kwota 3.030.000 zł.; w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 1.3.2.5 

"Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" (Polski Ład) do realizacji w latach 2022-2023 

na kwotę ogółem 6.000.000 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 80.000zł., na 2023 r. na kwotę 5.920.000 zł.; 

w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 1.3.2.6 "Przebudowa bieżni przy Zespole 

Szkół Rolniczych w Prudniku" (Polski Ład) do realizacji w latach 2022-2023 na kwotę ogółem 

2.000.000 zł., w tym na 2023 r. na kwotę 2.000.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków 

bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. W 2022 r. 

przychody nie ulegają zmianie. W 2022 r . rozchody nie ulegają zmianie. Powiat spełnia wymogi 

art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

Ad. 6 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku  

w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2023. W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych 

do wnoszenia uwag. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował raport do Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za  

I półrocze 2022 r. Skład Orzekający pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Prudniku 

przedmiotową informację. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował opinię do Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 
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Ad. 7 

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pismo Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku z prośbą o wyrażenie zgody na kasację 

centrali telefonicznej na kwotę 8 414,34 zł. Poinformowała, iż w/w środek trwały zużyty jest w takim 

stopniu, że nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a naprawa lub remont byłyby ekonomicznie 

nieuzasadnione. Zdanie starej centrali nastąpi przez firmę instalującą nową centralę przy jednoczesnym 

pomniejszeniu kosztów zakupu nowej o 500 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kasację centrali telefonicznej, będącej w wyposażeniu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Prudniku. 

2) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o przyznanie pomocy zdrowotnej emerytowanej 

nauczycielce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. Poinformowała, że w dniu 

30 sierpnia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynął wniosek o przyznanie pomocy 

zdrowotnej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty leczenia, 

oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny wraz kartą informacyjną  

z leczenia szpitalnego. Nauczycielka poniosła koszty leczenia w wysokości 2 004,52 zł. Dochód 

miesięczny przypadający na jednego członka rodziny wynosi 2 620,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przyznał pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w kwocie 

400 zł. 

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo dot. zestawienia ofert na udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 

6 129 278 zł.”. Poinformowała, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego na kwotę 1 643 725,91 zł., uzyskując w kryterium cena – 100 pkt, oraz spełniając wszystkie 

postawione wymogi w SIWZ. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego na kwotę 1 643 725,91 zł. 

4) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o przydzielenie dodatkowych zajęć 

indywidualnych z matematyki dla uczennicy klasy III TEG w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie 

opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu przydzielił w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 1 godz. matematyki co drugi 

tydzień.  

5) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pismo Powiatowo-Gminnego Związku Transportu ,,POGRANICZE” dot. linii 1105 Kietrz-Opole przez 

Nową Cerekwię. Poinformowała, że w/w linia, jest linią deficytową, na którą Powiatowo-Gminny 

Związek Transportu ,,POGRANICZE” wnioskował o dopłatę na 2022 r., z Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z kalkulacją przy zawarciu 

umowy z Wojewodą Opolskim na rok 2022 deficyt na linii na 2022 r. oszacowany został na kwotę 

826 200,00 zł. Od miesiąca stycznia 2022 do miesiąca września 2022 kwota deficytu na w/w linii 

autobusowej wyniosła 550 358,96 zł., udział własny wyniósł 64 748,12 zł., kwota dopłaty z Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych wyniosła 485 610,84 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości z zaznaczeniem, że nie będzie brał udziału  

w ponoszeniu kosztów. 

6) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z prośbą o interwencję w sprawie rozkładu 

jazdy autobusów. Poinformowała, że do szkoły wpływa wiele próśb ze strony rodziców i uczniów  

o zwolnienia z 9 lekcji oraz ze znacznej części lekcji 8. Problem rozwiązałby się gdyby odjazdy 

autobusów przesunąć z okolic godziny 15:00 o 30-40 minut. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu polecił zwrócić się do PKS w Głubczycach o rozważenie możliwości dokonania zmian 

w rozkładzie jazdy. 

7) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wycięcia 2 szt. drzew 

gatunku świerk rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1612 O relacji Niemysłowice – Szybowice na 

działce nr 681 mapa 8, obręb Szybowice, gmina Prudnik i sprzedaż drewna osobie prywatnej. 

Poinformowała, że drzewo jest w znacznym stopniu uschnięte. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 2 szt. drzew gatunku świerk rosnących w pasie drogi 

powiatowej Nr 1612 O relacji Niemysłowice – Szybowice i sprzedaż drewna za 40 % jego wartości 

osobie prywatnej, pod warunkiem wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu. 
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8) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Inspektora Nadzoru Budowlanego o użyczenie grzejników olejowych w ilości 5 sztuk do 

Inspektoratu. Łączna wartość przedmiotu użyczenia to 995 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie grzejników olejowych do Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Prudniku. 

9) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji 

przedłożonego przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku rozliczenia dotacji 

przeznaczonej na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych. Poinformowała, że POKiBP przedłożył 

rozliczenie dotacji w wysokości 15 000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z terminem zawartym  

w umowie z dołączeniem wymaganych dokumentów. Analiza dokumentów wykazała, że dotacja została 

wykorzystana w sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej  

w Prudniku rozliczenia dotacji przeznaczonej na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych. 

10) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

informację nt. zmiany umowy Spółki PKS w Głubczycach. Poinformowała, że zmiana dotyczy zmiany 

§ 19 ust. 1 umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków,  

z których trzech wskazuje Wspólnik – Powiat Głubczycki, w tym jednego będącego przedstawicielem 

Związku Powiatowo-Gminnego: Powiatowo-Gminy Związek Transportu ,,POGRANICZE”.  

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

11) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia zasygnalizowała, że istnieje 

możliwość połączenia dwóch klas drugich – technik programista oraz technik informatyk, w związku 

ze spadkiem ilości uczniów w klasach. 

Wicestarosta zaproponował, aby wstrzymać się z podjęciem decyzji do czasu przeprowadzenia rozmów 

z Dyrektorem placówki. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty. 

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół likwidacyjno-kasacyjny 

składników rzeczowych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Poinformowała, że 

wskazane przedmioty stały się zbędne oraz niezdatne do użytku.  
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Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację składników rzeczowych w Starostwie Powiatowym  

w Prudniku. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 8  

1) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Poinformowała, że ustala się, że konsultacje zostaną 

przeprowadzone w formie pisemnej. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 

11 października 2022 r. do dnia 26 października 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 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. 

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

finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. 

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

finansowego środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego środków  

z Funduszu Pomocy na 2022 r. 

6) Pani Emilia Cimochowska-Paluszek, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej 

w Racławicach Śląskich. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka 

Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

Ad. 9 

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

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 

Janusz Siano 

 

       Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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