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2) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie wruŻenia
zgody na uŻyczenie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Białej na
ruecz Gminy Biała- Zespołu Szkół w Białej,

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (.'.) w sprawie prośby Komitetu Pomocy
Społecznej - Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd, Rejonowy w Prudniku o wsparcie

działalności stowarzys zenia,

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego ('..) w sprawie prośby Stowarzyszenia

Przyjaciół Człowieka ,,TĘCZA- o zotganizowanie noclegu i wyżywienia dla uczestników
Raciborskiego Rajdu Rowerowego ŚrodowiskTrzeźwościowych Dookoła Polski'',
5) przedstawienie informacji w sprawie wydania decyĄi Burmistrza Prudnika dotyczącej

odmowy umorzenia administracyjnej kary pienięŻnej nałoŻonej na Zespoł Szkół Zawodowych
\' Nr 1 w Prudniku za usunięciebezzezwolenia jednego drzewa.

7 .Zamknięcie posiedz enia Zarządu.

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

porządek został poddany pod głosowanie i ,jednogłośnie'' przyjęty.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjętobez odczytania. ,jednogłośnie''.

Ad.5

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembron przedstawiła projekt uchwały Zarządu
v Powiatu w sprawie zmianw budżecie Powiatu Prudnickiego na 2OI3 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian w budzecie Powiatu
Prudnickiego na 2013 r', która stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmianplanu
finansowego budżetu na2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.



Zarząd Powiatu ,, jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmianplanu finansowego budzetu
na2013 r., która stanowi załącznikdo protokołu.

3) Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowia Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt
uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Panu Wiesławowi Kopterskiemu
stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.
Przypomniał, Że w dniu I7 czerwca 2OI3 r. odbył się konkurs na kandydata na dyrektora
CKZ|U w Prudniku. W wyniku konkursu wyłoniono kandydata w osobie Pana Wiesława
Kopterskiego. W dniu 19 czerwca 2OI3 r. Zarząd' Powiatu zapoznał się z wynikami
postępowania konkursowego i ,jednogłoŚnie'' zatwierdziłwybór. W związku ztymproponuje
się podjęcie uchwały o powierzeniu stanowiska dyrektora Cęntrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Prudniku Panu Wiesławowi Kopterskiemu z dniem 1 września 2013 r' na
okres 5 lat tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powierzenia Panu Wiesławowi
Kopterskiemu stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

Naczelnik Wydziału oświaty i Zdtowia- Pan Ryszard Matuszak przedstawił informację nt.

naboru elektronicznego do szkół ponad'gimnaĄalnych w roku szkolnym2OI3/2O14.
L.
p.

Powiat Nazwa
szkołylzespoł

u
Typ szkoły Zawod w:T,ZSZ

Przedmioty
realizowane w
zakręsię
rozszerzonym w LO

Licńa
utworzonyc

h
oddziałów

Liczba
przyjętyc

h

Liczba
wolnyc

h
miejsc

Minimalna
Iiczba

punktów
kwalifikują

ca do
szkoły

1 Prudnicki Zespół Szkół
w Białei

-Zasadnicza
Szkoła

Zawodowa

wielozawodowa 1 I7 13 brak

2 Prudnicki Zespół Szkól
w Głosówku

-Liceum ansielski 26 4 brak



ogólnokształ
cące

niemiecki
historia
wiedza o

społeczeństwie
- Technikum Budownictwa/lo

sistvk
1 I6 I4 brak

-Zasadntcza
Szkoła

Za'wodowa

wielozawodowa 2 45 t5 brak

aJ Prudnicki ZespóN Szkół
ogólnokszta
łcących nr 1

w Prudniku
-Liceum

ogólnokształ
cące

matematyka,
ftzyka,
informatyka,
chemia

1 27 -) 85

historia
wiedza o
społeczeństwie
polski
matematyka

1 Ż5 5 85

geografia
wiedza o
społeczeństwie
matematyka
bioloeia

I 24 6 85

biologia
chemia
matematyka
fizvka

1 26 4 85

4 Prudnicki Zespół Szkół
Rolnicrych
w Prudniku
-II Liceum

ogólnokształ
cące - klasa
mundurowa

wiedza o
społeczeństwie
geografia
historia

1 32 0 85

-II Liceum
ogólnokształ
cące - klasa

soorlowa

biologia
geografia

1 32 0 85

Technikum ekonomista 1 24 8 brak
Technikum architektura

Wajobrazul
rolnik

1 32 0 brak

Technikum hotelarstwa/żywi
enia i usług
gastronomicznyc
h

2 64 0 brak



5 Prudnicki Zespół Szkół
Zawodowyc
hnr

1w
Prudniku
Technikum informatyk 2 51 9 brak
Zasadnicza

Szkoła
Zawodowa

sprzedawca I I6 I4 brak

Mechanik
monter/
mechanik
pojazdów
samochodowvch

1 24 6 brak

Wię1ozawodowa 2 31 I9 brak

Razem ltczba utworzonych oddziaŁow, w tym:
7 oddziałów Lo
7 oddziałow Technikum
7 oddział ZSZ

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony nabór elektroniczny do szkół

ponagimna zjalny ch w roku szkolnym 20 13 I 20 I 4.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" zaakceptował przedstawiony nabór elektroniczny do szkół

ponagimnazjalnych w roku szkolnym 201312014.

2) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami ('..) Pan Mariusz Maóków przedstawił

wniosek w sprawie luyraŻenia zgody na uŻyczenie nieruchomości będącej w trwałym

zaruądzie Zespołu Szkół w Białej narzęcz Gminy Biała- Zespołu Szkół w Białej, stanowiącej

w 24lI00 części własność Powiatu Prudnickiego- na czas trwania realizacji projektu. W dniu

4 lipca 2013 r. Burmistrz Białej- Pan Arnold Hindera zwrócił się z wnioskiem o

przygotowanie umowy uŻyczenia obięktu dotyczącego Zespołu Szkoł w Białej, w zwtązku z

aplikacją wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego o dofinansowanię zadanie pn'

,,Termomoderntzacja budynku szkoły w Białej ul. Tysiąclecia 16''. Referat Gospodarki

Nieruchomościami (...) proponuje wyrazić zgodę na zawarcie umowy użyczenia na okres 5

lat.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosęk.



Zaruąd Powiatu ,jednogłoŚnie" wyraził zgodę nazawarcie umowy uŻyczeniana okręs 5 latna
tzęcz Gmtny Biała- Zespołu Szkół w Białej, w związku z aplikacją wniosku do Norweskiego

Mechanizmu Finansowego o dofinansowanie zadanie pn. ,,Termomodemizacja budynku

szkoły w Białej ul' Tysiąclecia 16''.

3)Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Wydziału organizacyjnego

(...) w sprawie prośby Komitetu Pomocy Społecznej _ Stowarzyszenie Chary'tatywne Zarząd'

Rejonowy w Prudniku o wsparcie działalności stowarzyszenia. Ww Stowarzyszenie zwróciło

się z prośbą o finansowę wsparcię działalności stowarzyszenia, którego celem jest pomoc

rodzinom biednym, starszym i niejednokrotnie skrzywdzonymprzez los, znajdującym się w

trudnej s1tuacji życiowej na terenie Powiatu. Powiat ma mozliwość dofinansowania

działalności otganizacji pozarządov\ych tylko w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie oraz w Powiatowym

Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednakze Stowarzyszenie Św. Jakuba

Apostoła nie ubiegało się o wsparcie realtzacji zadania publicznego w tegorocznym

konkursie, aniteŻ w trybie pozakonkursowym. W ocenie Wydziału organizacyjnego (...) nie
jest możliwe udzielenie dofinansowania.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'', z uwagi na brak możliwości prawnych, negatywnie

zaopiniował wniosek Komitetu Pomocy Społecznej _ Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd

Rejonowy w Prudniku.

4) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie prośby

StowarzyszeniaPrzyjaciół Człowieka,,TĘCZ'Ą" o zorganizowanie noclegu i wyżywienia dla

uczestników Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk TrzeŹwosciowych Dookoła

Polski''. W rajdzie bierze udział 25 rcwerzystów z rożnych stron Polski, którzy mają do

pokonania ok. 3 000 km w ciągu 46 dn| Teren Powiatu rowerzyści odwiedzą 13 sierpnia br.

Celem rajdu jest integracja środowisk trzeźw ościowych oraz promowanie zdrowego stylu

Życia. Wydział zarekomendował udostępnienie' wzorem roku ubiegłego, uczestnikom rajdu

rowelowegobezpłatnych miejsc noclegowych w ramach posiadanejbazy oŚwiatowej.



Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił pozytywnie ustosunkowaó się do prośby

Stowarzyszenia Przyjaciół Człowięka ,,TĘCZA"' udostępniając uczestnikom rajdu

rowelowego bezpłatnych miej sc noclegowych w ramach posiadan ej bazy oświatowej.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła informację w sprawie wydania decyzji Burmistrza

Prudnika z dnia 5 lipca 2013 r. dotyczącej odmowy umorzenia administracyjnej kary

pienięznej nałożonej na Zespoł Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku za usunięcie bez

zezwolenla jednego drzewa. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku

skierowała wniosek do Burmistrza Prudnika w sprawie umorzenia w całości nalezności

wynikającej z decyzji Samorządowego Kolegium odwoławczego w opolu z dnia 17 maja

Ż0I0 r. nr SKO.I/401231612009loś, nakJadającej karę administracyjną pienięzną na Zespoł

Szkoł Zawodowych nr 1 w Prudniku w wysokości 220.Ż59,52 zł za usunięcie bez

zezwolenta I drzewa - jesionu wyniosłego z terenu działki nr 2665197 k.m.1 obręb

Prudnik. Następnie Burmistrz Prudnika decyzjązdnia 15 grudnia 2010 r. nr GK.IV.7637-

Il07l09lI0, uwzględnił wniosek ZSZ nr I z dnia 9 grudnia 2010 r. i rozŁoŻył przedmiotową

nalezność na dwie raty. Dyrektor ZSZ nr 1 wystąpiła 7 czerwca 2013 r. do Burmistrza

Prudnika z wnioskiem o umorzenie w całości naleŻności przypadającej Gminie Prudnik (przy

poparciu Zarządu Powiatu). Zgodnte z ayt. decyzją, Burmistrz Prudnika uznał, iz sytuacja

ZSZ nr 1 w Prudniku nie uzasadnia zastosowania umorzenia przedmiotowej kary pienięŹnej.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

Ad.7

W związku z Wczerpaniem porządku obrad

i zamkns' posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziŁa:

Aleksandra Grzech

nicki podziękował za udzial
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