
str. 1 
 

 

Protokół 243/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 25 listopada 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 wprowadzenie zmian do 

porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 25 listopada br. poprzez 

wprowadzenie: 

1) autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 
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społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 504a); 

2) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

(druk nr 507a); 

3) projektu uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 509); 

4) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,ALARM! Multimedialna Komunikacja 

na Pograniczu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk  

nr 510). 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie odpowiedzi Marszałka Województwa Opolskiego na wniosek Radnego 

Dariusza Kolbka w sprawie oznakowania zjazdu z DW 416 w kierunku m. Kazimierz. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie wycofania wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem”. 

3) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie 

stanowiska w sprawie wniosku Starosty Zgorzeleckiego o nie naliczanie odsetek od zaległości 

z tytułu zawartego porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu 

Zgorzeleckiego do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie. 

Po sesji: 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:  

1) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków 

Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej; 

2) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu 

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej; 
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3) oddania w najem na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia  

o powierzchni 12,54 m2, mieszczącego się w budynku położonym w Prudniku przy  

ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem; 

4) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

5) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

6) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

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

8) udzielenia poręczenia dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 

8. 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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji 

Rady Powiatu w Prudniku, zwołanej na dzień 28 października 2022 r. poprzez wprowadzenie: 

1) autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 504a), poprzez aktualizację tytułu projektu 

uchwały. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną autokorektę projektu uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 

Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 504a). 
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2) autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

(druk nr 507a). Po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, 

zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 2.389.029,20 zł. Zwiększono plan dochodów 

bieżących: o kwotę 15.600 zł. w Rozdziale 75411 (dot. dotacji z Fundusz Wsparcia dla KPSP 

oraz wpływów z pozostałych odsetek); o kwotę 2.025.536 zł. w Rozdziale 75622 (wpływy 

z podatku dochodowego od osób fizycznych); o kwotę 189.981 zł. w Rozdziale 

75802 (uzupełnienie dochodów z rezerwy); o kwotę 60.671 zł. w Rozdziale 75814 (środki 

z tyt. wsparcia JST- dodatkowe zadania na uczniów obywateli Ukrainy); o kwotę 29.700 zł. 

w Rozdziale 80115 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 5.855 zł. w Rozdziale 

80117 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 1.468 zł. w Rozdziale 80195 (wpływy z usług); 

o kwotę 60.170 zł. w Rozdziale 85202 (wpływy z usług oraz wpływy różnych dochodów-

ORiOP Racławice Śląskie i DPS w Prudniku); o kwotę 48,20 zł. w Rozdziale 85395 (wpływy 

z różnych dochodów-środki Funduszu Pomocy dla osób niepełnosprawnych). Zmniejszono 

plan dochodów ogółem o kwotę 279.091 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych: 

o kwotę 28.116 zł. w Rozdziale 85295 (dot. projektów ze środków UE). Zmniejszono plan 

dochodów bieżących: o kwotę 88.758 zł. w Rozdziale 75495 (dot. projektów ze środków UE); 

o kwotę 62.875 zł. w Rozdziale 85295 (dot. projektu ze środków UE); o kwotę 99.342 zł. 

w Rozdziale 92195 (dot. projektów ze środków UE). Zwiększa się budżet po stronie wydatków 

o kwotę ogółem 2.115.945,80 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano 

zwiększenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 7,60 zł. (wykonanie klimatyzacji na sali 

konferencyjnej SP) w Rozdziale 85202 o kwotę 20.000 zł. (zakup pieca parowego do ORIOP 

Racławice Śląskie). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań 

własnych przez jednostki, w tym dla placówek oświatowych: na wydatki bieżące w Rozdziale 

60014 - kwota 100.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 124.974 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 75411 - kwota 15.600 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 

75495 - kwota 8.470 zł. (wkład własny do projektu ze środków UE); na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80102 - kwota 243.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80105 - kwota  

50.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80115 - kwota 425.220,73 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80117 - kwota 211.415,20 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80120 - kwota 

316.198,21 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80134- kwota 88.500 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 80148- kwota 12.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 80195- kwota  

219.323 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85202- kwota 230.151 zł.; na wydatki bieżące 

w Rozdziale 85311- kwota 10.001 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85395- kwota 48,20 zł.; 

na wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 28.000 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 
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85406 - kwota 2.536,86 zł.; na wydatki bieżące w Rozdziale 85495 - kwota 7.500 zł.; na 

wydatki bieżące w Rozdziale 92120 - kwota 3.000 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych 

dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 80195 o kwotę 7,60 zł. (przebudowa budynku w ZSR-

dokumentacja). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano  zmniejszenia o kwotę ogółem 

6.000 zł.: w Rozdziale 75095 o kwotę 6.000 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną autokorektę projektu uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę 

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

3) projektu uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 509). Po przeprowadzeniu kontroli 

Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli sporządza i kieruje do Rady projekt 

wystąpienia pokontrolnego, które Rada rozstrzyga w drodze uchwały i przekazuje do Zarządu 

wraz z wnioskami i zaleceniami usunięcia w określonym terminie stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku. 

4) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,ALARM! Multimedialna Komunikacja 

na Pograniczu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk  

nr 510). Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego wniosek o dofinansowanie 

niniejszego projektu realizowanego w partnerstwie z Mikroregionem Krnovskim uzyskał 

rekomendację. Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy 

bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim. Celem jest zintensyfikowanie oraz zacieśnienie 

współpracy między służbami zarządzania kryzysowego z Polski i Czech w zakresie 

doskonalenia procedur alarmowania oraz skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia mieszkańców. Niezwykle ważna jest również sprawna komunikacja 

i bezpośredni system alarmowania mieszkańców pogranicza o zagrożeniach i wydarzeniach, 

dlatego uruchomiona zostanie polsko czeska aplikacja mobilna. Każdy użytkownik aplikacji 

otrzymywać będzie alerty w ramach regionalnego systemu ostrzegania, informacje o dyżurach 
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aptek, stanie zanieczyszczenia powietrza. W aplikacji znajdzie się również interaktywna mapa, 

dzięki której można zaplanować wycieczkę lub znaleźć nocleg lub restaurację, oraz mapa 

potrzeb, za pomocą której Czesi i Polacy będą mogli zgłosić bezpośrednio do urzędu problem 

lub sytuacje kryzysowe np. wypadek, potrącone zwierzę, nieprzejezdny odcinek, uzyskać 

informacje o wydarzeniach sportowych i kulturalnych czy ofercie turystycznej. Zakupione 

w ramach projektu tablety, zostaną rozmieszczone w każdej z aptek znajdującej się na terenie 

powiatu prudnickiego. Będą one całą dobę, informowały w czasie rzeczywistym o aktualnie 

czynnych aptekach. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia zwłaszcza na terenie 

przygranicznym, niezbędne jest, aby ujednolicone i oznakowane zostały stroje 

przedstawicieli Zespołów Zarządzania Kryzysowego po obu stronach granicy. Nie tylko 

mieszańcy ale również funkcjonariusze zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej będą mogli 

bez problemu w sytucajach zagrożenia rozpoznać osoby działające na rzecz ochrony ludności. 

Termin realizacji projektu od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. Całkowita 

wartość projektu - 56.467,20 zł. W roku 2022 zabezpieczone zostaną wydatki w kwocie 

8.470,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa  

w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,ALARM! Multimedialna Komunikacja na 

Pograniczu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź Marszałka 

Województwa Opolskiego na wniosek Radnego Dariusza Kolbka w sprawie oznakowania 

zjazdu z DW 416 w kierunku m. Kazimierz. Poinformowała, że ww. sprawa została poddana 

analizie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Droga wojewódzka 

nr 416 wraz ze skrzyżowaniem na Kazimierz została w ostatnich latach kompleksowo 

przebudowana. Tym samym zostały poprawione parametry przedmiotowego skrzyżowania.  

W celu poprawy widoczności skrzyżowania DW nr 416 z DP nr 1254 O w kierunku  

m. Kazimierz najlepszym rozwiązaniem byłoby jego doświetlenie. Zadania polegające na 

wykonaniu oświetlenia m.in. dróg publicznych są realizowane przez gminę. W związku  
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z powyższym w celu doświetlenia przedmiotowego skrzyżowania należy zwrócić się 

bezpośrednio do Gminy Głogówek. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił przekazać pismo Radnemu 

Dariuszowi Kolbkowi. 

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska  

w sprawie przeniesienia postępowania przetargowego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na początek roku 2023. Poinformowała, że 

Wydział Organizacyjny (…) złożył wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na 

zakup sprzętu komputerowego, przed ogłoszeniem postępowania dokonano ponownej analizy 

rynku i okazało się, że występują bardzo duże problemy z dostępnością sprzętu (serwera) na 

ten moment. Termin oczekiwania na dostawę może wynosić nawet 5 miesięcy przy założeniu, 

że cena oferty nie ulegnie zmianie. Problemy z terminami dostaw są wynikiem braku 

dostępności podzespołów elektronicznych potrzebnych do produkcji tego rodzaju sprzętu, która 

zaistniała w skutek pandemii, jak również jest wynikiem konfliktu zbrojnego na wschodzie 

Europy. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycofanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania pn.: ,,Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem” i polecił przygotowanie wniosku w mniejszym zakresie na bieżący rok 

oraz przeniesienie zadania (serwer i cyfrowy powiat) na kolejny rok, w związku z dużym 

problemem z dostępnością sprzętu 

3) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  

o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Starosty Zgorzeleckiego o nie naliczanie odsetek od 

zaległości z tytułu zawartego porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z terenu 

Powiatu Zgorzeleckiego do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz 

warunków jego pobytu i zwrotu wydatków ponoszonych przez Powiat Prudnicki na jego opiekę 

i wychowanie. Poinformowała, że zgodnie z § 6 ust. 1 podpisanego w dniu 09.08.2022 r. 

porozumienia pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Powiatem Zgorzeleckim, Powiat Zgorzelecki 

w przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty środków finansowych w wysokości średniego 

miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce, zobowiązał się do 

wpłat  odsetek ustawowych za opóźnienie. W dniu 21.10.2022 r. Starosta Zgorzelecki zwrócił 
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się z pismem o nie naliczanie odsetek za zaległości z powodu trudnej sytuacji finansowej 

Powiatu Zgorzeleckiego. Odsetki od zaległości na dzień 18.11.2022 r. wynoszą 471,71 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na umorzenie i nie naliczanie odsetek od zaległości z tytułu 

zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Prudnickim a Powiatem Zgorzeleckim w sprawie 

przyjęcia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Zgorzeleckiego do Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Mochowie. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę  

w obradach. 

Po sesji: 

Ad.7 

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

udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Barskiej, Dyrektorowi PCPR w Prudniku do składania 

oświadczeń woli w związku z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  

w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do 

składania oświadczeń woli w związku z realizacją w/w Programu. 

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

udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Barskiej, Dyrektorowi PCPR w Prudniku do składania 

oświadczeń woli w związku z realizacją Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 

realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do 

składania oświadczeń woli w związku z realizacją w/w Programu. 

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

oddania w najem na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia  
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o powierzchni 12,54 m2, mieszczącego się w budynku położonym w Prudniku przy  

ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas oznaczony, 

w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia o powierzchni 12,54 m2, mieszczącego się  

w budynku położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalił miesięczną stawkę 

czynszu najmu na kwotę 15,77 zł/m2 (netto). 

4) 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. 

5) 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. 

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

planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

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

planu finansowego rachunku 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 rachunku 

środków z Funduszu Pomocy na 2022 r. 
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8) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

poręczenia dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, tytułem zabezpieczenia 

kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500.000zł., zaciąganego w Banku Spółdzielczym 

w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia dla 

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 

Ad. 8 

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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