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Protokół 244/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 29 listopada 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. 
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4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:  

1) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku  

w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Prudniku  

i połączenia jej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz zmiany uchwały  

w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głogówku, 

utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie oraz 

połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.; 

4) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 

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; 

5) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 

rok 2023. 

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 projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku  

w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Prudniku  

i połączenia jej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz zmiany uchwały  

w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głogówku, 
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utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie oraz 

połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Określa się termin 

przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r. 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu 

Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie utworzenia i nadania 

Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Prudniku i połączenia jej z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy i Statutu 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce 

Opiekuńczo - Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

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 Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 

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. Określa się termin 

przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 9 grudnia 2022 r. do dnia 23 grudnia 2022 r. 



str. 4 
 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu 

Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 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. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 

rok 2023. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji w okresie od dnia 12 grudnia  

2022 r. do dnia 26 grudnia 2022 r. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów  

z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023. 

Ad. 6 

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

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

   Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 



str. 5 
 

       Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 

 

Alicja Zawiślak 
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