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Protokół 235/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 12 października 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 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. Sprawy różne: 

1) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…) o zajęcia stanowiska w sprawie akceptacji 

przedłożonego przez Gminę Biała rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie  

pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022”. 
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2) Zajęcie stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania: Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a, dla 

potrzeb zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach 

projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). 

3) Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Prudnickiego za lata 2020-2021 oraz wybranych 

zagadnień za lata 2018-2019 i 2022. 

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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska (…) o zajęcia stanowiska w sprawie akceptacji przedłożonego przez Gminę Biała 

rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka w latach 2020-2022”. Poinformowała, że Gmina złożyła rozliczenie dotacji celowej  

w wysokości 10 000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z terminem zawartym w umowie wraz  

z wymaganymi dokumentami. Analiza sprawozdania wykazała, że dotacja została wykorzystana w 

sposób prawidłowy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone przez Gminę Biała rozliczenie dotacji celowej na 

dofinansowanie zadań w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022”. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła zestawienie ofert dla zadania: Przebudowa 

i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 

55a, dla potrzeb zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”,  

w ramach projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Poinformowała, że najkorzystniejsza 

oferta została złożona przez firmę Barton Janusz Barton na kwotę 898 744,85 zł. 
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Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Barton Janusz Barton 

na kwotę 898 744,85 zł. dla zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a, dla potrzeb zadania pn. ,,Dostosowanie obiektu 

na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” (…). 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Prudnickiego za lata 

2020-2021 oraz wybranych zagadnień za lata 2018-2019 i 2022. Poinformowała, że kontrolę 

przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowe operacje finansowo-

gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. Sformułowano następujące zalecenia:  

1) zapewnić prowadzenie ewidencji konta 141 zgodnie z postanowieniami obowiązującego 

Zakładowego Planu Kont, stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości; 

2) podjąć skuteczne działania, które zapewnią niedopuszczenie do kumulowania się urlopu 

wypoczynkowego Starosty Prudnickiego wbrew obowiązującym przepisom i do obciążenia budżetu 

wydatkami z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zapewnić udzielanie urlopów zgodnie  

z przepisami art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

3) zapewnić publikowanie ogłoszeń o zmianie umów w sprawie zamówień publicznych, zgodnie  

z dyspozycją art. 455 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

Ad. 6 

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 
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Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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