
Protokół Nr 140/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 10 czerwca 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 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, 

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 i poddanie go pod głosowanie. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

5. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał Rady Powiatu 

w sprawie: 

1) zmieniająca 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, 

2) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, 

6.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej informacji w sprawie planu 

i wydatków poniesionych na remonty w szkołach i placówkach w bieżącym roku 

szkolnym (planowanie i wykonane zadania). 



 

 

7.Sprawy różne: 

1) rozpatrzenie propozycji Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty 

udzielenia zamówienia publicznego zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu 

Prudnickiego i jednostek organizacyjnych”, 

2) przedstawienie informacji nt. podjętych działań w sprawie uciążliwego oddziaływania 

kompleksu boisk sportowych na nieruchomości sąsiednie. 

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 

 

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniający 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. W 

związku z rezygnacją Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania pn. podjęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę 

niepełnosprawną w wysokości 53.400,00 zł, PCPR w Prudniku proponuje przekazać 

powyższe środki na zadanie pn. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób 

niepełnosprawnych stosowanie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 

Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej zostanie utworzone w Starostwie Powiatowym 

w Prudniku. Ponadto, po rozdysponowaniu środków finansowych w zakresie zadania pn. 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych dzieci, pozostała kwota 80,00 zł. Aby wykorzystać w pełni środki 

finansowe PCPR proponuje  przesunąć w/w kwotę na zadanie pn. dofinansowanie 



zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na 

dzieci. Po dokonaniu zmian, podział środków kształtuje się następująco: 

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze -  200.834 zł, w tym: dorośli- 156.573 zł, dzieci- 44.261 zł; 

2) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych: dzieci-19.920 zł; 

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

– 85.739 zł, w tym: dorośli-77.000 zł, dzieci- 8.739 zł. 

Projekt uchwały Rady Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną 

Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  zmieniający 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. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

2) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Pani Krystyna 

Wilisowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Poinformowała, że jednostka posiada 

zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program do prowadzenia 

szkoleń dla rodzin zastępczych. W celu przeprowadzania szkoleń, należy dokonać zmian w 

Statucie jednostki polegających na wprowadzeniu nowych zadań do Statutu. Prowadzenie 

szkoleń przez PCPR pozwoli zaoszczędzić wydatkowane do tej pory środki na szkolenia dla 

kandydatów na rodziny zastępcze oraz wypracowanie  dodatkowych dochodów, a także 

podniesie prestiż jednostki. PCPR jak dotychczas jako jedyne w województwie posiada 

program do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych.  

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 



Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany 

Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 
 
Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła informację w sprawie planu i 

wydatków poniesionych na remonty w szkołach i placówkach w bieżącym roku szkolnym 

(planowanie i wykonane zadania). Przygotowanie informacji wynika z planu pracy (kontroli) 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawioną informację.  

 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” przyjął informację w sprawie planu i wydatków poniesionych 

na remonty w szkołach i placówkach w bieżącym roku szkolnym (planowanie i wykonane 

zadania) i skierował na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Ad. 7 

 

1) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie propozycji 

wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii 

elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego i jednostek organizacyjnych”. Do przetargu  na 

realizację w/w zadania złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą ofertą okazała się 

złożona przez DUON Marketing and Trading S.A, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk na 

kwotę 413.085,73 zł brutto, uzyskując w kryterium cena 100 pkt. Oferta ta zdaniem Komisji 

Przetargowej okazała się najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki 

określone w SIWZ oraz jest najtańsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty zadania 

publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego i jednostek 

organizacyjnych” na kwotę 413.085,73 zł brutto. 



 

2) Pani Aleksandra Kawecka Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła sprawę 

uciążliwego oddziaływania kompleksu boisk sportowych na nieruchomości sąsiednie, 

położone w Prudniku ul. Reja. W dniu 28 maja br. Pan L. Rynkar uczestniczył w posiedzeniu 

Zarządu Powiatu, na którym przedstawił wniosek dotyczący m.in. wybudowania ekranów 

akustycznych w związku z występującymi uciążliwościami oraz zamknięcia wejścia na 

kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” od strony ul. Reja naprzeciw wjazdu 

na posesję Państwa Rynkar. Po dokonanej analizie sprawy ustalono, że przepisy dopuszczają 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej jak i kompleksów sportowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi, a nawet wręcz wymagają, aby obiekty te miały dostęp do drogi publicznej. 

Gmina Prudnik w 2012 r. przeprowadziła przebudowę ul. Reja, w związku z czym nastąpiło 

znaczne polepszenie nawierzchni drogi. W efekcie przebudowy drogi, natężenie ruchu uległo 

zwiększeniu, co również jest naturalnym skutkiem wybudowania wielu innych posesji przy 

tejże drodze. Lokalizacja wejścia na kompleks sportowy jest optymalna i brak jest podstaw do 

jej zmiany. Naczelnik Wydziału poinformowała, że w związku z nieprawidłowościami w 

korzystaniu z drogi przy ul. Reja przez uczestników ruchu drogowego i użytkowników 

kompleksu sportowego, zostało wysłane pismo do Powiatowej Komendy Policji w Prudniku 

celem podjęcia stosownych działań w przedmiotowej sprawie. Ponadto, wystąpiono do 

Wykonawcy kompleksu sportowego o przedstawienie możliwości technicznych i oferty 

cenowej na nadbudowanie piłkochwytu w narożniku boiska do piłki nożnej w kształcie litery 

L w dwóch przeciwległych narożnikach boiska, celem ograniczenia notorycznego 

przelatywania przez 4- metrowe ogrodzenie piłek na posesję Państwa Rynkar. Po otrzymania 

oferty i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powiatu, zostanie przedłożony 

wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie dodatkowych piłkochwytów. Naczelnik Wydziału 

dodała, że w dniu 5 czerwca br. w trakcie przeglądu gwarancyjnego stwierdzono, że 

faktycznie na połączeniu kosza do gry w koszykówkę z jego stojakiem w trakcie gry- 

uderzania piłki o tablicę, dochodzi do uderzania części metalowych o siebie, które wydają 

dźwięki, mogące być uciążliwe dla P. Rynkar. Z Wykonawcą kompleksu sportowego 

uzgodniono, że usunie usterkę w skuteczny sposób w terminie do 30 czerwca br. Wspomniane 

działania winny w sposób znaczący rozwiązać problem uciążliwości o charakterze 

akustycznym jak i przelatujących piłek. Proponuje się, aby pismo takiej treści zostało 

skierowane do P.Rynkar. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  
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