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Protokół 236/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 14 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 
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6. Sprawy różne: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego  

pn. ,,Przygotowanie drużyny LKS Rolnik do Halowych Mistrzostw Polski Futsal U-17”. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej. 

3) Wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc wrzesień 2022 r. z wykonania 

zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji 

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” realizowanego przez 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

4) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą  

o ufundowanie nagród i poczęstunku na IV Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej. 

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 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. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uproszczoną ofertę realizacji zadania 

publicznego pn. Przygotowanie drużyny LKS Rolnik do Halowych Mistrzostw Polski Futsal U-17. 

Poinformowała, że celem nadrzędnym jest dobre przygotowanie drużyny do rywalizacji z najlepszymi 
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rówieśniczkami z całej Polski poprzez opłatę trenera przez okres 2 miesięcy (2 treningi w tygodniu) 

zajęć oraz organizowanie jednej konsultacji szkoleniowej weekendowej z rozegraniem meczu 

barażowego lub turnieju na hali w Głogówku. Wnioskowana kwota to 5 000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą pozakonkursową dot. realizacji zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożonej przez LKS Rolnik Biedrzychowice, polecił jej 

upublicznienie i wyraził zgodę na realizację. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej. Poinformowała, że zadanie pn. Jubileusz XX-lecie WOLONTARIATU 

„Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku, ma na celu zwiększenie zainteresowanie 

młodzieży oraz instytucji oświatowych – nauczycieli, a także samorządowców ideą wolontariatu oraz 

szerzenie wiedzy i praktyki w tym zakresie. Udział w inicjatywie lokalnej wpłynie na rozwiązanie 

wspólnego problemu jakim jest odizolowanie młodzieży spowodowaną pandemią i życiem w świecie 

wirtualnym – komórek, komputerów i gier oraz obojętności na potrzeby innych ludzi. W ramach 

projektu będzie szerzona i promowana idea wolontariatu jako skuteczna metoda wychowawcza, 

przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych oraz sposobu pożytecznego spędzania 

czasu. Są to działania mające na celu przede wszystkim zapobieganie lub przeciwdziałanie zjawiskom 

nieakceptowanym społecznie i zastępowanie ich normami, przekonaniami, których podstawą jest 

uniwersalny system wartości. Szkoła jest głównym terenem działań profilaktyki uniwersalnej poprzez 

budowanie i rozwijanie różnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  

w kwocie 5 000 zł. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie akceptacji 

sprawozdania częściowego za miesiąc wrzesień 2022 r. z wykonania zadania publicznego  

pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej 

na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022” realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel 

Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie 

częściowe z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 13.10.2022 r. Do sprawozdania 

dołączono komplet dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc wrzesień 2022 r. z wykonania 

zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji 

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku z prośbą o ufundowanie nagród i poczęstunku na IV Powiatowy 

Konkurs Pieśni Patriotycznej w kwocie 600 zł., na IV Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej. którego 

liceum jest organizatorem zgodnie z działaniami podjętymi przez Opolskie Kuratorium Oświaty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród i poczęstunku na IV Powiatowy Konkurs Pieśni 

Patriotycznej w ramach budżetu (600 zł.) ze środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Prudniku. 

Ad. 7 

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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