
str. 1 
 

 

Protokół 245/2022 

         Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 05 grudnia 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 4 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. 

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) przedstawienia autokorekty projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok; 
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2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.; 

3) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r. 

6. Sprawy różne: 

1) Przedstawienie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, z prośbą  

o sfinansowanie Wigilii na Rynku w Prudniku, zaplanowanej na dzień 20.12.2022 r. 

2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację 

zadania dotyczącego świadczenia stałej obsługi prawnej (pomocy prawnej). 

3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację 

zadania dotyczącego Pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym 

w Prudniku w 2023 r. 

4) Zajęcie stanowiska w sprawie przesunięcia w WPF na rok 2024 zadania pn. ,,Modernizacja 

kluczowych dróg powiatowych”. 

5) Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w związku z realizacją zadania 

pn. ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr DP 1837 O relacji Dobra-Rzepcze  

w miejscowości Kierpień”. 

6) Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w związku z realizacją zadania 

pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1671 O relacji Łąka Prudnicka – 

Starowice od km 2110 do km 086, odcinek 976 m – Etap I”. 

7. 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 

przedstawienia autokorekty projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia autokorekty projektu 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. i polecił przesłać do Rady Powiatu oraz RIO  

w Opolu. 

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. 

Ad. 6 

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

Rolniczych w Prudniku, z prośbą o sfinansowanie Wigilii na Rynku w Prudniku, zaplanowanej 

na dzień 20.12.2022 r. Poinformowała, że całkowity koszt na 500 porcji jedzenia to  

2 050,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie wigilii na Rynku w Prudniku w kwocie 

2050,00 zł., organizowanej przez Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku. 

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

w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania dotyczącego świadczenia 

stałej obsługi prawnej (pomocy prawnej). Poinformowała, że w związku ze zbliżającym się 

terminem wygaśnięcia umowy na świadczenie stałej obsługi prawnej, do Kancelarii Radców 

Prawnych Hryniów, Łebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa, świadczącej obsługę na 

podstawie bieżącej umowy w dniu 18 listopada 2022 r., wysłano zaproszenie do podjęcia 

negocjacji. Zleceniobiorca zaproponował zawarcie umowy na dotychczasowy zakres umowy, 

jednak za zwiększonym wynagrodzeniem, które od stycznia 2023 r. miałoby wynosić 6 700 zł., 
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netto miesięcznie, 8 241 zł., brutto miesięcznie tj. 98 892 zł., brutto za cały rok. Na realizację 

zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 84 132 zł., brutto za rok. W celu zawarcia umowy 

konieczne jest ustalenie, czy Zarząd Powiatu w Prudniku wyraża zgodę na zwiększenie kwoty, 

którą planował przeznaczyć na realizację zadania.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty, którą planowano przeznaczyć na 

realizację zadania dot. świadczenia stałej obsługi prawnej (pomocy prawnej) przez Kancelarię 

Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Wspólnicy z kwoty 84 132 zł. za cały rok, do kwoty  

98 892 zł. brutto za cały rok oraz na zawarcie umowy na podstawie przeprowadzonych 

negocjacji. 

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

w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania dotyczącego Pełnienia 

funkcji Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2023 r. 

Poinformowała, że w dniu 18 listopada 2022 r. w związku z potrzebą zabezpieczenia realizacji 

usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w 2023 r. zostało wszczęte zamówienie 

publiczne o wartości netto 10 000 zł. Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 

8 400 zł., netto, tj. 10 322 zł., brutto. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zostało 

skierowane drogą elektroniczną do dwóch różnych Wykonawców. W toku postępowania 

wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 080 zł., netto, tj. 12 398,40 zł., brutto. Oznacza to, iż do 

wyboru oferty brakuje pokrycia finansowego na kwotę 2 076,40 zł. Proponuje się zwiększenie 

kwoty, którą planowano przeznaczyć na realizację zadania i dokonanie wyboru oferty. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty, którą planowano przeznaczyć na 

realizację zadania dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Starostwie 

Powiatowym w Prudniku w 2023 r. z kwoty 10 322 zł., brutto, do kwoty 12 398,40 zł., brutto. 

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo w sprawie przesunięcia  

w WPF na rok 2024 zadania pn. ,,Modernizacja kluczowych dróg powiatowych”. 

Poinformowała, że po sporządzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu  

28.11.2022 r. przez Wykonawcę zadania, zachodzi potrzeba zmiany WPF, poprzez 

przesunięcie zadania na rok 2024. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie w WPF na rok 2024 zadania pn. ,,Modernizacja 

kluczowych dróg powiatowych”. 

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

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sebastianowi Celaremu do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji dotyczących opracowania dokumentacji technicznej PFU dla zadania  

pn. ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr DP 1837 O relacji Dobra-Rzepcze  

w miejscowości Kierpień”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Pana Sebastiana Celarego do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji dotyczących opracowania dokumentacji technicznej PFU dla zadania  

pn. ,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr DP 1837 O relacji Dobra-Rzepcze  

w miejscowości Kierpień”. 

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

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sebastianowi Celaremu do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji, w tym decyzji ZRiD dotyczących opracowania dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1671 O relacji 

Łąka Prudnicka – Starowice od km 2110 do km 086, odcinek 976 m – Etap I”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Pana Sebastiana Celarego do reprezentowania 

Powiatu Prudnickiego w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji, w tym decyzji ZRiD dotyczących opracowania dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1671 O relacji 

Łąka Prudnicka – Starowice od km 2110 do km 086, odcinek 976 m – Etap I”. 

Ad. 7 

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

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Protokół sporządziła: 

   Natalia Szostak      Radosław Roszkowski 

 

       Janusz Siano 

 

Joachim Kosz 

 

Dragomir Rudy 
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