
Protokół Nr 129/13 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 04 kwietnia 2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 
Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu 

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

w posiedzeniu uczestniczy 4 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, 

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

uchwały. 

Ad. 3 
 
Starosta Prudnicki 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.Przyjęcie i skierowanie na sesję Rady Powiatu sprawozdania z działalności 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r. 

6.Sprawy różne: 

 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wytypowania dróg 

powiatowych do zadania pn. „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu 

prudnickiego”. 

2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie trasy objazdu ruchu na 

czas remontu mostu w Prudniku ul. Nyska, 

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji (…) w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

zadania pn. „Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie 

geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu ( GESUT), obiektów topograficznych o 



szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w 

skalach 1:50-1:5000 ( BDOT 500)”, 

4) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz informacji z działalności Spółki Prudnickie 

Centrum Medyczne S.A w Prudniku za okres od 01.01.-28.02.2013 r. 

5) przedstawienie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie zamówienia publicznego pn.               

„Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Prudniku- 6 części”, 

6) przedstawienie wniosku radnego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie naboru do 

dwóch klas mundurowych i jednej klasy sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w 

Prudniku (Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku) w roku szkolnym 2013/2014, 

7) przedstawienie wniosku Komisji Zdrowia (…) i Ochrony Środowiska (…) dotyczącego 

wystąpienia do Zarządu Spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A w Prudniku w sprawie 

zaniechania działań mających na celu ograniczenie do 2 osób obsługi karetek pogotowia 

typu „P”, 

8) przedstawienie informacji dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach,  

9) przedstawienie informacji dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego Bractwu 

Strzeleckiemu z Głogówka, 

10) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie wsparcia finansowego 

organizacji Wojewódzkich Obchodów Święta Flagi Narodowej, 

11) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie ufundowania dyplomów 

oraz upominków dla członków straży za pracę na rzecz ochrony wód i środowiska 

naturalnego na terenie Powiatu Prudnickiego. 

8.Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

 
Ad.  4 
 
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 
 
Ad.5 
 

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. 

Ad. 6 

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła sprawozdanie z działalności  

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r. Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na 

2013 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z 

działalności  za ubiegły rok. W terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście 

do zatwierdzenia sprawozdanie oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu 

tj. Katowickiej Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Członkowie Zarządu Powiatu szczegółowo analizowali przedstawione sprawozdanie. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności  Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów za 2012 r. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” skierował sprawozdanie z działalności  Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów za 2012 r. na posiedzenie Rady Powiatu; sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

1)Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu (…) Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła 

wniosek w sprawie wytypowania dróg powiatowych do zadania: „Remont cząstkowy dróg 

powiatowych na terenie powiatu prudnickiego”. W dniach 18-25.03.2013 r. Komisja 

składająca się z pracowników Wydziału Infrastruktury Powiatu dokonała przeglądu dróg 

powiatowych na terenie gmin Powiatu Prudnickiego. Nawierzchnie dróg, które wymagają 

łatania dziur na podstawie przeglądu – oszacowano na łączną ilość ubytków- 39860 m2 / w 



przedziale do 5 m2 i pow. 50 m2/ oraz na wartość 1 890010,62 zł/ brutto na bazie cen marzec 

2013 PZD Nysa.  

Członkowie Zarządu Powiatu szczegółowo analizowali proponowany do remontów 

cząstkowych przez Wydział Infrastruktury wykaz dróg powiatowych. 

 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” wytypował drogi powiatowe, do  realizacji zadania  pn. 

„Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie powiatu prudnickiego”. Szczegółowy 

wykaz dróg powiatowych, objętych remontem cząstkowym stanowi załącznik do protokołu. 

 

2) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła sprawę dotyczącą ustalenia 

czasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z remontem obiektu 

mostowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Nyskiej  w Prudniku. Naczelnik poinformowała, 

że w dniu 26.02.2013 r. wpłynęło do Starostwa pismo Burmistrza Prudnika z zapytaniem w 

jakim okresie będą występować utrudnienia i w jakim terminie całkowicie zostanie zamknięty 

most dla ruchu pojazdów przy ul. Nyskiej w Prudniku. W odpowiedzi została przekazana 

informacja, że w terminie V-IX 2013 r. planuje się realizację zadania polegającego na 

remoncie obiektu mostowego na ul. Nyskiej. Ponadto, poinformowano, że do czasu 

wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania i okazania przez niego harmonogramu prac 

budowlanych niemożliwe jest ścisłe określenie okresu występowania utrudnienia  w ruchu i 

terminu całkowitego zamknięcia obiektu mostowego.  W dniu 12 marca br. wpłynęło kolejne 

pismo od Burmistrza Prudnika, w którym wnioskuje o przedstawienie planowanej trasy 

objazdu w związku z zamknięciem obiektu mostowego na Nyskiej. Jednocześnie w piśmie 

Burmistrz Prudnika zasygnalizował, iż ze względu na duże natężenie ruchu na trasie przez ul. 

Batorego, wskazanym byłoby wykonanie alternatywnego objazdu przynajmniej dla 

samochodów osobowych. Następnie w odpowiedzi na pismo  udzielono Burmistrzowi 

Prudnika informację, że sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót 

związanych z realizacją w/w zadania należeć będzie do obowiązków Wykonawcy 

wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto, poinformowano, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, będzie opiniowany prze organ zarządzający ruchem na drogach 

powiatowych i gminnych z udziałem przedstawiciela Gminy Prudnik i zatwierdzenia w 

drodze decyzji administracyjnej przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 

Opolu. Kolejne pismo od Burmistrza Prudnicka wpłynęło do Urzędu w dniu 3 kwietnia 2013 

r. w którym Burmistrz Prudnika pisze o zajęciu przez Starostę jednoznacznego stanowiska w 

przedmiotowej sprawie, oraz informuje, że chciałby, aby sporządzenie projektu czasowej 



organizacji ruchu na czas robót związanych z realizacją w/w zadania zajął się Inwestor 

zadania, a nie Wykonawca.  

 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” postanowił zorganizować spotkanie z Burmistrzem Prudnika 

w sprawie dotyczącej ustalenia czasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania robót 

związanych z remontem obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Nyskiej                      

w Prudniku. 

 

3) Sekretarz Powiatu omówiła wniosek Wydziału Geodezji (…)   w sprawie wyrażenia zgody 

na realizację zadania pn. „Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej 

w zakresie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu ( GESUT), obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w 

skalach 1:50-1:5000 ( BDOT 500)”. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej- Starosta w terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. jest 

zobowiązany do utworzenia bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie 

obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:50-1:5000 (BDOT 500). Ponadto, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej- w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. zobowiązany był do 

zrealizowania zadania w zakresie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu ( GESUT). W roku 

2013 zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 425 000,00  zł, w tym z dotacji na 

zadania zlecone 90.000,00 zł. W lutym br. została zakończona procedura przetargowa 

związana z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Gminy Głogówek. W związku z 

powyższym podpisana została umowa na kwotę 208 964,70 zł. Z uwagi na to, iż 

przeznaczone pieniądze na modernizację ewidencji gruntów i budynków nie zostały w pełni 

wykorzystane Wydział Geodezji (…) wnioskuje o wyrażenie zgody na realizacje w/w zadania 

i przeznaczeniem na ten cel niewykorzystanej kwoty 216035,30 zł.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wydziału Geodezji(…)w sprawie wyrażenia zgody 

na realizacje zadania pn. Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w 

zakresie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu ( GESUT), obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w 



skalach 1:50-1:5000 ( BDOT 500), ostateczna decyzja w sprawie realizacji zadania zostanie 

podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 

4) Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz informację z działalności 

Spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A w Prudniku za okres od 01.01-28.02.2013 r. 

Sprawozdanie finansowe oraz informacja z działalności Spółki stanowi załącznik do 

protokołu. Z rachunku zysków i strat – strata netto wynosi 223.422,82 zł co spowodowane 

jest niewykonaniem kontraktów w poradniach i na oddziałach szpitalnych oraz w programie 

profilaktycznym. 

 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości sprawozdanie finansowe oraz informację z 

działalności Spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A w Prudniku za okres od 01.01-

28.02.2013 r. 

 

5) Pan Ryszard Matuszak Naczelnik Wydziału Oświaty (…) przedstawił wniosek  Komisji 

Przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Doposażenie 

bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku- 6 części”. 

Komisja Przetargowa we wniosku informuje, że wybrany Wykonawca dla części 2- Andrzej 

Zuber PHPU ZUBER z Wrocławia na kwotę 40 590,00 zł - odstąpił od podpisania umowy. W 

związku z powyższym, Zamawiający zatrzymuje wpłacone wadium  w wysokości 1 200,00 zł 

wraz z odsetkami. Ponadto, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Na część 2 została 

złożona oferta nr 6- Aleksandra Jeznach EDUCAR- Informatyczne Systemy Edukacyjne z 

Sochaczewa na kwotę 50 430,00 zł. Zamawiający na sfinansowanie części 2 zamierzał 

przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 51 000,00 zł.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycję Komisji Przetargowej w sprawie 

wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej dla części 2 w związku z  realizacją zadania pn. 

„Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w  

Prudniku- 6 części” złożonej przez Aleksandra Jeznach EDUCAR- Informatyczne Systemy 

Edukacyjne z Sochaczewa na kwotę 50 430,00 zł. 

 



6) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek radnego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

naboru do dwóch klas mundurowych i jednej klasy sportowej w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Prudniku (Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku) w roku szkolnym 

2013/2014.  

Starosta Prudnicki zaproponował, żeby poczekać z podjęciem decyzji, do czasu zakończenia 

naboru do roku szkolnego 2013/2014 do szkół ponadgimnazjalnych w tym do II Liceum 

Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Stwierdził, że na chwilę 

obecną trudno powiedzieć ile osób będzie chętnych do szkoły, a tym bardziej klas o profilu 

mundurowym i sportowym. Następnie poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przychylił się do propozycji zgłoszonej przez Starostę 

Prudnickiego. 

 

7) Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił wniosek Komisji Zdrowia (…) i 

Komisji Ochrony Środowiska (…) w sprawie wystąpienia do Zarządu Spółki Prudnickie 

Centrum Medyczne S.A w Prudniku w sprawie zaniechania działań mających na celu 

ograniczenie do 2 osób obsługi karetek pogotowia typu „P”. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Zdrowia (…) i Ochrony Środowiska(…) 

postanowił przekazać wniosek w przedmiotowej sprawie do Prudnickiego Centrum 

Medycznego S.A w Prudniku w celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

 

8) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…)- Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła 

przebieg procedury w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego przez OSP 

Chrzelice. W dniu 18.03.2013 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w zakresie organizacji „Drugiego Zlotu Sikawek Konnych w 

Chrzelicach”. Celem zadania jest propagowanie kultury i tradycji Powiatu Prudnickiego oraz 

rozwijanie zainteresowań kulturą. Przypomniała, że zgodnie z programem współpracy 

Powiatu  Prudnickiego z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w  art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz mając 

na uwadze art. 19 w/w ustawy, na wniosek organizacji organ wykonawczy j.s.t. może zlecić 

organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o 

charakterze lokalnym lub regionalnym, pod warunkiem, że wysokość dofinansowania nie 

przekroczy 10.000 zł oraz 20% środków przeznaczonych na organizacje pozarządowe w br. i 



nie będzie ono realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. Oferta została opublikowana na 

stronie internetowej Starostwa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na 

okres 7 dni w celu zgłoszenia uwag. W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące 

oferty, wobec czego Powiat Prudnicki może powierzyć realizację zadania publicznego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” wyraził zgodę na powierzenie realizacji zadania publicznego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach w zakresie organizacji „ Drugiego Zlotu Sikawek 

Konnych w Chrzelicach”. 

 

9) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…)-Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła 

przebieg procedury o powierzeniu realizacji zadania publicznego przez Bractwo Strzeleckie z 

Głogówka. W dniu 27.03.2013 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona 

przez Bractwo Strzeleckie z Głogówka pn. „Propagowanie historii Bractwa Strzeleckiego w 

Głogówku w XV rocznicę jego reaktywacji”. Celem zadania jest propagowanie działalności 

Bractwa Kurkowego w Głogówku jako istotnego elementu dziedzictwa narodowego 

wpisującego się w historię miasta Głogówek oraz organizacja uroczystych obchodów XV- 

lecia reaktywacji Bractwa. zgodnie z programem współpracy Powiatu  Prudnickiego z  

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w  art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz mając na uwadze art. 19 

w/w ustawy, na wniosek organizacji organ wykonawczy j.s.t. może zlecić organizacji, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 

lokalnym lub regionalnym, pod warunkiem, że wysokość dofinansowania nie przekroczy 

10.000 zł oraz 20% środków przeznaczonych na organizacje pozarządowe w br. i nie będzie 

ono realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. Oferta została opublikowana na stronie 

internetowej Starostwa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 

dni w celu zgłoszenia uwag. W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące oferty, 

wobec czego Powiat Prudnicki może powierzyć realizację zadania publicznego Bractwu 

Strzeleckiemu z Głogówka. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 



Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” wyraził zgodę na powierzenie realizacji zadania publicznego 

pn. „Propagowanie historii Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w XV rocznicę jego 

reaktywacji” praz Bractwo Strzeleckie z Głogówka  

 

10) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek Komitetu 

Organizacyjnego Wojewódzkich Obchodów Święta Flagi Narodowej o finansowe wsparcie 

obchodów V rocznicy Święta Flagi Narodowej  w Moszczance. W budżecie Powiatu 

Prudnickiego nie zaplanowano środków na wsparcie w/w imprezy. Ponadto, wsparcie tego 

typu imprezy poprzez przyznanie bezpośredniej dotacji finansowej, narusza zapisy ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdyż wsparcie takie, powinno odbyć się 

na drodze otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” z uwagi na bak możliwości prawnej nie wyraził zgody na 

wsparcie finansowe organizacji Wojewódzkich Obchodów Święta Flagi Narodowej w 

Moszczance organizowanego przez  Komitet Organizacyjny Wojewódzkich Obchodów 

Święta Flagi Narodowej. 

 

11) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…)  przedstawiła wniosek w sprawie ufundowania 

dyplomów oraz upominków dla członków Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Prudnickiego 

za pracę na rzecz ochrony wód i środowiska naturalnego na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Prudnickiego zwróciła się z prośbą o ufundowanie przez 

Powiat Prudnicki 7 dyplomów oraz 5 upominków dla członków Straży za długoletnią 

społeczną pracę na rzecz ochrony wód i środowiska naturalnego, aktywność w ograniczaniu 

kłusownictwa rybackiego na terenie Powiatu Prudnickiego i Województwa Opolskiego oraz 

realizację zadań nałożonych na Społeczną Straż Rybacką. Pani Agnieszka Zagórska 

poinformowała, że Powiat ma możliwość wykonania dyplomów i przekazania upominków w 

formie gadżetów ( np. filiżanek, publikacji, smyczy itp.).  

       

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 
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