
Protokół Nr 128/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 28 marca  2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 

Starosta Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu 

uczestniczy 5 członków Zarządu tj. 

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu) 

2. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu), 

3. Członek Zarządu- Janusz Siano, 

4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza, 

5. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz 

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

 
Ad. 3 
Starosta przedstawił projekt porządku obrad: 

1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. 

3.Uchwalenie porządku obrad. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

5.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na 

posiedzenie Rady Powiatu zwołanej na  28 marca 2013 r.  

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok, 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2013 rok, 

3) powołania Komisji i upoważnienia do realizacji i rozliczenia programu „Aktywny 

samorząd”. 

7.Sprawy różne: 



 1) rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie udzielenia /unieważnienia 

zamówienia publicznego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Prudniku- VI części”,  

2) rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie przyznanych środków finansowych dodatkowo 

na ubezpieczenie pojazdów i budynku strażnicy, 

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg 

powiatowych na terenie powiatu prudnickiego”, 

4) przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka 

Akcyjna w Prudniku za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z 

działalności spółki oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, 

5) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup wideogastroskopu z wideoprocesorem, 

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie oferty Bractwa 

Strzeleckiego w Głogówku na realizacje zadania publicznego pn.”Propagowanie historii 

Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w XV rocznice jego reaktywacji” w trybie 

pozakonkursowym w 2013 roku. 

8.Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego 

porządek został poddany pod głosowanie  i „jednogłośnie” przyjęty. 

 

Ad.  4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 

  

Ad. 5 

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, że komisje Rady nie wniosły uwag 

ani wniosków w sprawie projektów uchwał skierowanych na posiedzenie Rady Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości. 

 

Z uwagi na rozpoczynające się posiedzenie Rady Powiatu, Starosta zarządził przerwę                        

w posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 



Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. Po przerwie w posiedzeniu Zarządu Powiatu 

uczestniczy 5 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad. 6 

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.  

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Prudnickiego na 2013 r. , która stanowi załącznik do protokołu. 

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu 

finansowego budżetu na 2013 r. 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu 

na 2013 r., która stanowi załącznik do protokołu. 

3) Sekretarz Powiatu- Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w 

sprawie powołania Komisji i upoważnienia do realizacji i rozliczenia programu „Aktywny 

samorząd” w 2013 r. Podobnie jak w  roku ubiegłym, Powiat przystępuje do realizacji 

programu „ Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. W związku z 

powyższym proponuje się powołać komisję do wyboru , dofinansowania i rozliczania 

wniosków w składzie: 

- Agnieszka Zagórska- Przewodnicząca Komisji, 

- Katarzyna Benroth- Kurpiel- Z-ca Przewodniczącej Komisji, 

- Aleksandra Grzech- Członek Komisji, 

- Elżbieta Krzesińska- Członek Komisji, 

- Łukasz Scholz- Członek Komisji 

Poinformowała, że do zadań Komisji będzie należała ocena wniosków pod względem 

formalnym.  

 



Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji i upoważnienia 

do realizacji i rozliczenia programu „Aktywny samorząd” w 2013 r. 

Ad. 7 

1) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie udzielenia/ 

unieważnienia zamówienia publicznego zadania  pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej 

Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego  w Prudniku- VI części”.  

Sekretarz poinformowała, że dla części 2 ofertę złożyło 2 oferentów tj.: Andrzej Zuber PHPU 

ZUBER Wrocław- na kwotę 40.590,00 zł brutto, Aleksandra Jeznach EDUCAR- 

informatyczne Systemy Edukacyjne Sochaczew- na kwotę 50.430,00 zł brutto. Zdaniem 

Komisji Przetargowej oferta złożona przez Pana Andrzeja Zuber PHPU ZUBER z Wrocławia 

uznana została na najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w 

SWIZ. 

Dla części 3 ofertę złożyło 5 oferentów tj: Andrzej Zuber PHPU ZUBER Wrocław- na kwotę 

18.536,10 zł brutto; Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. Nysa- na kwotę 7.860,93 zł 

brutto; Centrum SEDNO Sp. z o.o. z Koszalina; Krzysztof Turkowski z Poznania; Ergotop 

Sp. Z o.o. z Ziębic. Komisja Przetargowa wykluczyła oferty złożone przez: Centrum SEDNO 

Sp. z o.o. z Koszalina; Krzysztof Turkowski Verti System z Poznania; Ergotop Sp. Z o.o. z 

Ziębic - wykonawcy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, w związku z 

powyższym w/w oferty odrzucono. Ponadto, Komisja Przetargowa wnosi o unieważnienie 

postępowania dla: 

- części nr 1- pomoce dydaktyczne do pracowni przepisów ruchu drogowego – ofertę złożył 

jeden oferent tj. :Andrzej Zuber PHPU ZUBER Wrocław, 

- części nr 4- sprzęt komputerowy i elektroniczny, oprogramowanie- ofertę złożyło 3 

oferentów tj.: Andrzej Zuber PHPU ZUBER Wrocław, Ergotop Sp. Z o.o. z Ziębic, Sławosz 

Wyszka WIDE SERVICE COMPANY WISECOM z Bielska- Białej, 

- części nr 5- sprzęt i urządzenia do przeprowadzania kursów przygotowujących do uzyskania 

certyfikatu CISCO- ofertę złożyło 3 oferentów tj.: Michał Karczewski COM z Warszawy, 

Piotr Martuszewski  KOMTECH z Nowego Sącza, M. Góreczny, T. Robaszewski UNITRON 

S.c. Kędzierzyn- Koźle, 



- część nr 6- wyposażenie tokarni i spawalni- ofertę złożyło 3 oferentów tj.: Andrzej Zuber 

PHPU ZUBER Wrocław, - Krzysztof Turkowski Verti System z Poznania, Andrzej Gogacz 

MAGOPOL z Radomia. 

Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia dla w/w części, ponieważ wszystkie złożone oferty na wymienione 

części zamówienia posiadają ceny ofertowe przewyższające kwoty jaka Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację poszczególnych części. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek dotyczący unieważnienia zamówienia 

publicznego dla części nr 1, 4, 5 i 6. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” unieważnił zamówienie publiczne dotyczące zadania pn. 

„Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego  w 

Prudniku” dla części nr 1, 4, 5 i 6. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wyboru najkorzystniejszej 

oferty dla części nr 2. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie”  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia 

publicznego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia 

Praktycznego  w Prudniku” dla części nr 2. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek dotyczący odrzucenia oferty dla części 

 nr 3. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie”  odrzucił oferty zamówienia publicznego zadania pn. 

„Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego  w 

Prudniku” dla części nr 3. 

 

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie przyznanych środków 

finansowych dodatkowo na ubezpieczenie pojazdów i budynku strażnicy. Skarbnik Powiatu 

przypomniała, że wsparcie finansowe w wysokości 6.300 zł zostało przyznane na wykupienie 

polisy ubezpieczeniowej AUTUCASCO dla ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego 

SCANIA P-380. W związku z wynegocjowaniem korzystnej ceny pozostała do wykorzystania 



kwota 1.656 zł, którą Komendant chciałby przeznaczyć na wykupienie polis AUTOCASCO 

na inne pojazdy pożarnicze oraz budynek strażnicy. 

 

Starosta Prudnicki zaproponował pozytywne rozpatrzenie wniosku i poddał pod głosowanie. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wykorzystanie dodatkowo przyznanych 

środków finansowych w kwocie 1.656 zł  na ubezpieczenie pojazdów i budynku strażnicy. 

 

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka omówiła wniosek w 

sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont 

cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu prudnickiego”. Przedmiotem 

zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych mieszanką mineralno - 

asfaltową na gorąco o pow. Do 5 m2, od 5 m2 do 50 m2, pow. Pow. 50 m2  o przeciętnej 

grubości 4 cm. Wartość zamówienia wynosi: 

- podstawowego- 243 901,40 zł netto, co w przeliczeniu na EURO wynosi 60 678,01  

- uzupełniającego do 50%- 121 950,70 zł, co w przeliczeniu na EURO wynosi 30 339,01  

Całkowita wartość zamówienia wynosi 365 852,10 zł, co w przeliczeniu na EURO wynosi 

91 017,04. Warunkiem udziału w postępowaniu jest doświadczenie polegające na 

wykonywaniu prac będących przedmiotem postępowania przetargowego w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie, remoncie dróg o 

nawierzchni bitumicznej. W budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 300 000,00 zł na w/w 

zadanie. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2013 r. 

 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na  

terenie Powiatu Prudnickiego”. 

 

4) Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe spółki Prudnickie Centrum  

Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wraz ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki oraz opinią i raportem biegłego rewidenta. 



Przedłożone sprawozdania podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

Członkowie Zarządu szczegółowo analizowali treść przedłożonych sprawozdań. 

 

Starosta poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Zarząd omówi pozostałe materiały 

będące podstawą udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej 

Prudnickiego Centrum  Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku. 

 

5) Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek 

dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

wideogastroskopu z wideo procesorem. Szpital posiada wideogastroskop, który po raz kolejny 

uległ awarii. Biorąc pod uwagę wysokie koszty naprawy wspomnianego urządzenia oraz to, iż 

jest on w pełni zamortyzowany i zużyty w 85%, koniecznością jest zakup nowego 

gastroskopu. Zakup nowego urządzenia poprawi jakość pracy pracowni endoskopowej oraz 

zapewni szybsze i dokładniejsze przeprowadzanie zabiegów endoskopowych. Koszt zakupu 

nowego urządzenia wynosi 73.000 zł. 60.000 zł zostanie pokryte z dotacji z Powiatu 

Prudnickiego, natomiast pozostałe 13.000 zł z własnych środków.   

Naczelnik Wydziału Oświaty (…) dodał, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.                  

o działalności leczniczej decyzję o zakupie sprzętu medycznego podejmuje Dyrektor ZOZ po 

uzyskaniu zgodnie z art. 48 ust. 2 opinii Rady Społecznej ZOZ i o tym fakcie powiadamia 

organ tworzący. Ponadto dodał, że Rada Społeczna ZOZ w Białej w dniu 22.03.2013 r. 

pozytywnie zaopiniowała zakup w/w urządzenia. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął do wiadomości opinię Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej.  

 

6) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie oferty 

Bractwa Strzeleckiego w Głogówku na realizacje zadania publicznego pn. „Propagowanie 

historii Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w XV rocznice jego reaktywacji” w trybie 

pozakonkursowym w 2013 roku. W dniu 23.03.2013 r. Bractwo Strzeleckie w Głogówku 

złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Propagowanie historii Bractwa 

Strzeleckiego w Głogówku w XV rocznicę jego reaktywacji”  w trybie pozakonkursowym w 

2013 r.”. Przypomniała, że zgodnie z programem współpracy Powiatu  Prudnickiego                      



Nli
it:
if' !IĄ

I t:/

t/
V)

I

ć**''i-qcOZJD €Jpuusłelv

:eyzpbzlods ł9ło}oJd 
t -

'nl€LĄ\od npbzrc7 eruez pots od 1Łtl>pmz l.

łelzpn ez rynto>1blzpod qcruprud u}soJ€}S peJqo n>1pbz;od uetuefuezc'(łł z n>izŁr'łłz 16

8'pY

'n)IoJ EIoZ 'ł\ u'(łtosrn>1uo>1uzod

e1q,ft1 'łł ..rlce,łł,{qeer oEel ecluzcoJ 
^X 

.łł n1,łrg3o19 'tł o8et1cslezJ1s €'łłlc€Jg IIJo1sIq

etuu,łłoEudor4" 'ud oEeuzcl1qndevnpez elcezł1eu uu ru1'łro8ołD .łł eIłceIaZJ1S om}ceJg zazld

f1re;o tauo7o1z lacbzctl1op frnpeco.rd alcbzczstvt 1u'łło1dec>1e€z ,,eruSo18oupel'nlelĄ\od pbrmz

'łes oilI1!\ fuovlru1spezrd o rue,e\o s o13 p od 1epp o d DIc lupnJd €1s oJ?lS

'Be'łrn eluazsoy1z nlec,Ą{ rup /
seDlo uu gezso18o ,(cqqe1 ev zelo leuzcr1qn4 tlcuruo;u1 eruf1e1nrg 'u.łr1sore15 le,łto1eure1ut

eluoJls €u €u€1ńo{11qndo aIIIelsoZ €iloJo 'lup 06 7lu ul(zs7nłp elseJło ,łł ou€'ĄĄoZIIEeJ ouo

erzpóq oltr I 'Jq .łł ervropŁz.lezod efcezluu8ro uu qc'{uozceuzezłd MołpoJ' ońOe ZvJo łz 000'0I

Kzcoąezld eru €ru€1*rosu€ugop g9o>1osń.łł e7 'ruen1unre,łr pod 'ur,(u1euot3eJ qnl uńqu1o1

ez;eDlereqc o o8euzcqqnd evJepEZ blcez11eal 'ueJo nsJnłuoł oEeile'łt1o uetcórunuod

z'{łezllmEJo ?IcoIZ a?oru 'l's'l.(zc'łłuuo>1'(łł ue8ro {cezrue8;o łosolu'Ą\ eu '.'tuu1sn 
^Ą/.łł 6I

'il€ azp€,Ą\n eu cŁfeu ze;o EI1T łoJ €u elc€IJ€truolorvr o t o8euzcr1qnd n1ilzod IcSouI€ł€Zp o

,&łłąsn [ '$n t'w ^\ 
nu,(uoluanu,Qvr rutąottupod I rurf'łtopŁz:ezod lutulcezlue8lo Z


