
Protokół Nr 148/13

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 14 sierpnia 2013 r"

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy

obecnoŚci stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Wicestarosta Jozef Skiba otworzył obrady' przywitał członków Zarządu OtaZ osoby

uczestntczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, ze w posiedzeniu

uczestniczy 3 członków Zarządutj:

1. Wicęstarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),

2" CzłonekZarządu- Janusz Siano,

3' Członek Zaruądu- Krzy sztof Glombitza,

co stanowi quorum, ptzy ktorym Zarząd moze obradowac i podejmować prawomocne

uchwały.

Ad.3

Wicestarosta przedstawił proj ekt porządku obrad:

l.Otwarcie obrad i prrywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.

4. Przyjęcie protokol u z poprzedniego posiedzenia.

S.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie:

1) zmtanbudzetu Powiatu Prudnickiego na 2073 rok,

2) rozwiązaniaZespołu Szkół w Białej,

3) włączenia Liceum ogólnokształcącego w Białej, Technikum w Białej' Zasadniczej Szkoły

Zawodowej w Białej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

I) zmlan w budzęcię Powiatu na 2013 rok,

Ż) zmlanplanu finansowego budzetu naŻ0l3 rok,

3) powołania Komisji E'gzamtnacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,



4) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne d1a

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

5) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

6) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzająeej postepowanie egzaminacyjne dla

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego'

7) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla

nalczy ciela ubie gaj ące go się o awans na stopi eń nauczy ciela mianowane go,

7.Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za1
półrocze 2013 r.

8.Przedstawienie Informacji na temat realizacji kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej w 2013 roku.

9.Sprawy różne:

l) rozpatrzenie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w prudniku w

sprawie zwiększenia budzetu na 2013 rok,

2) rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w

sprawie zwiększeni a budŻetuna 20 1 3 rok,

3) rczpatrzenie wniosku dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Prudniku w sprawie przekazania środków finansowych na organizację jubileuszu szkoły,

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału organlzacyjnego (..') w sprawie akceptacji sprawozdania

końcowego z wykonania zadutia publicznego ,,Rozwój sporlu w dyscyplinie koszykówka

męŻczyznna terenie Powiatu Prudnickiego w 2013 r.'',

5) przedstawienie sprawy dotyczącej ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnerstwa

dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w cęlu wspólnej rea\izacji

projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oŚwiaty, Działanie 3"5

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Ludzki 2007-2013.

6) rozpattzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie WraŻenia zgody na

wprowadzenie zmian w budZecie oraz wieloletniej prognozie finansowej Powiatu

Prudnickiego.

7) podjęcie decyzji w sprawie podsumowania naboru do Technikum w Zespole Szkół w

Głogówku.

L0,Zamknięcie posiedzenia Zarządu.



Wicestarosta zapytał czy są uwagi do porządku' Uwag nie wniesiono, wobec

porządek został poddany pod głosowanie i 
'jednogłośnie'' 

przyjęty.

Ad. 4

Protokół zpoprzedt'tiego posiedzeniaprzyjętobez odczytania. ,jednogłoŚnie'''

Ad.5

powyzszego

1)Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zęmbronprzedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w

sprawie zmian budzetu Powiatu Prudnickięgo na Ż0I3 r. Pani Skarbnik poinformowała, Że w

zwtązku z uzyskaniem wyŻszych dochodów zwiększa się p\an oraz plan wydatków szkół,

specjalnych oŚrodków szkolno - wychowawczych oraz DPS W Prudniku. Ponadto'

wprowadzono do realizacji wydatki majątkowe na zadanta: przebudowa Z rozbudową

budynku Starosta- II etap- adaptacja na Wydział Geodezji, Kar1ografii i Katastru w kwocie

30.750 zł poprzez zmniejszenie wydatków bteŻących na prace geodezyjne; dokumentacja

techniczna drogi Biała - Pogórze w kwocie 19.000 zŁ poprzez zmniejszenie wydatków

biezących na drogi powiatowe; dokumentacja drogi powiatowej nr 1617 o relacji Łąka

Prudnicka- Starowice na odcinku Łąka Prudnicka- skrzyzowanie z DK nr 40- Moszczanka-

granica powiatu nyskiego w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, rowerowego i

pieszego- dokumentacja w kwocie 12.500 zŁ - w 2013 r. 10.000- w 2OI4 r. Skarbnik dodała,

Że w związku ze spadkiem stóp procentowych, zmniejszono plan wydatków na obsługę długu

publicznego 0 100.000 zł'

Członek Zarządu Pan Janusz Siano zgłosił wniosek o ręZygnację z realtzacji zadania

majątkowego pn. 
',opracowanie dokumentacji drogi powiatowej nr 761] o relacji Łąka

Prudnicka- Starowice na odcinku Łąka Prudnicka- skrzyŹowanie z DK nr 40- Moszczanka-

granica powiatu nyskiego w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, rowerowego i
pieszego". Pan Janusz Siano dodał' że 1ego zdanięm ważniejsze są drogi powiatowe, które są

w znacznle gorszym stanie i wymagają natychmiastowego przeprowadzeniaremontu niŻwlw.

W związkuzpovtyŻszym, Wicestarosta poddał pod głosowanie zgŁoszony wniosek.

,,Za" wnioskiem o wycofanię zadania majątkowego z projektu uchwały Rady Powiatu pn.

',opracowanie 
dokumentacji drogi powiatowej nr 16l7 o relacji Łąka Prudnicka- Starowice

na odcinku Łąka Prudnicka- skrzyŻowanie z DK nr 40- Moszczanka- gtanica powiatu

nyskiego w celu poprawy bezpteczenstwa ruchu drogowego, rowerowego i pieszego"



głosowało 2 członkow Zarządu: Pan Janusz Siano oIaZ Pan Krzysztof Glombitza,

Wicestarosta- Pan Jozęf Skiba ''wstrzymał się" od głosu.

Wicestarosta powiedziaŁ, że w zwtązku z vrrycofaniem z przedmiotowego projektu uchwały

Rady Powiatu zadania majątkowego proponuje, aby na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Powiatu Pani Skarbnik przedstawiłaponownie projekt uchwały Rady Powiatu'

2) Pan Leszek Piątkowski pracownik Wydziału oŚwiaty i Zdrowta przedstawił projekt

uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwtązania Zespołu Szkół w Białej. Projekt uchwały

zaMada rczwiązanie z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespołu Szkół w Białej z siedzibą: 48-210

Biała ul. Tysiąclecia 16 w skład którego wchodzą: Liceum ogólnoksztaŁcące w Białej,

Technikum w Białej, Zasadnicza Szkoła Zawodowaw Białej.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnie" przyj$ projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rczwiązania

Zespołu Szkół w Białej i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi

załączntk do protokołu.

3) Pan Leszęk Piątkowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia

Liceum ogólnokształcącego w Białej, Technikum w Białej, Zasadntczej Szkoły Zawodowej

w Białej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Kontynuacją

wcześniej omawianego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu

Szkół w Białej, jest v,,ł'ączenie z dniem 1 września 2013 r. szkół wchodzących w skład

rozwiązanego Zespołu Szkół w Białej: Liceum ogólnokształcącego w Białej, Technikum w

Białej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej do Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Prudniku z siedzlbą 48-200 Prudnik ul. Podgórna 5.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnie" przyj$ projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenta

Liceum ogólnokształcącego w Białej, Technikum w Białej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Białej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku i skierował na

posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi zaŁączntk do protokołu.



Ad.6

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w

budżęcie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Prudnickiego na 2013 t., która stanowi załącznlk do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmianplanu

finansowego budżetu na2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu

na2013 r., która stanowi załączntk do protokołu.

3) Pan Leszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w sprawie powołania

Komisji Egzarninacyjnej ptzeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pana Krystiana

Trentkiewilza- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Proponuje

się powołać Komisję w składzie:

1 ) Czesław Dumkiewic z- przewodniczący,

2) Stanisław Jędrusik_ przedstawiciel Kuratorium oświaty w opolu,

3) Sławomir Hajdecki- dyrektor ZSR w Prudniku'

4) Barbar a Maroszek- ekspert,

5) Urszula Scholz- Mazurkiewicz- ekspert

6) Ireneusz Grzegocki- przedstawiciel ZNP w Prudniku

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

przeprowadzające1postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego dla Pana Krystiana Trentkiewicza- nauczyciela

kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.



4) Pan Leszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały ZarząduPowiatu w sprawie powołania

Komisji Egzarninacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry

Grochowskiej- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkoł ogólnokształcących Nr 1 w
Prudniku" Proponuje się powołać Komisję w składzie:

1 ) Czesław Dumkiewic z- ptzewodniczący,

2) Stanisław Jędrusik - przedstawicielKuratorium oŚwiaty w opolu,

3) Jadwiga Harasymowicz- dyrektor ZSO Nr 1 w Prudniku,

4) Irena Mocek- ekspert,

5) Urszula Strzelczyk- Raduli- ekspert

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaninacyjnej

przeprowadzającej postępowanie egzarninacyjne dla nauczyciela ubieg Ąącego się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry Grochowskiej - nauczyciela

kontraktowego Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku która stanowi załącznlk

do protokołu.

5) Pan Leszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania

Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyctela mianowanego dla Pani Barbary Kowalczyk-

nauczyciela kontraktowego Specjalnego oŚrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku.

Proponuje się powołać Komisję w składzie:

1 ) Czesław Dumkięwic z- ptzewodnlczący,

2) Stanisław Jędrusik- przedstawiciel Kuratorium oświaty w opolu,

3) Danuta Kopiec- dyrektor SOSW w Głogówku,

4) Irena Mocek- ekspert,

5) Urszula Strzelczyk- Raduli- eksperl

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na

stopień nauczycieIa mianowanego dla Pani Barbary Kowalczyk- nauczyciela kontraktowego



Ad.6

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w

budżęcie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Prudnickiego na 2013 t., która stanowi załącznlk do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmianplanu

finansowego budżetu na2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu

na2013 r., która stanowi załączntk do protokołu.

3) Pan Leszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w sprawie powołania

Komisji Egzarninacyjnej ptzeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pana Krystiana

Trentkiewilza- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Proponuje

się powołać Komisję w składzie:

1 ) Czesław Dumkiewic z- przewodniczący,

2) Stanisław Jędrusik_ przedstawiciel Kuratorium oświaty w opolu,

3) Sławomir Hajdecki- dyrektor ZSR w Prudniku'

4) Barbar a Maroszek- ekspert,

5) Urszula Scholz- Mazurkiewicz- ekspert

6) Ireneusz Grzegocki- przedstawiciel ZNP w Prudniku

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

przeprowadzające1postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego dla Pana Krystiana Trentkiewicza- nauczyciela

kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.



4) Pan Leszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały ZarząduPowiatu w sprawie powołania

Komisji Egzarninacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry

Grochowskiej- nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkoł ogólnokształcących Nr 1 w
Prudniku" Proponuje się powołać Komisję w składzie:

1 ) Czesław Dumkiewic z- ptzewodniczący,

2) Stanisław Jędrusik - przedstawicielKuratorium oŚwiaty w opolu,

3) Jadwiga Harasymowicz- dyrektor ZSO Nr 1 w Prudniku,

4) Irena Mocek- ekspert,

5) Urszula Strzelczyk- Raduli- ekspert

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaninacyjnej

przeprowadzającej postępowanie egzarninacyjne dla nauczyciela ubieg Ąącego się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry Grochowskiej - nauczyciela

kontraktowego Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku która stanowi załącznlk

do protokołu.

5) Pan Leszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania

Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyctela mianowanego dla Pani Barbary Kowalczyk-

nauczyciela kontraktowego Specjalnego oŚrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku.

Proponuje się powołać Komisję w składzie:

1 ) Czesław Dumkięwic z- ptzewodnlczący,

2) Stanisław Jędrusik- przedstawiciel Kuratorium oświaty w opolu,

3) Danuta Kopiec- dyrektor SOSW w Głogówku,

4) Irena Mocek- ekspert,

5) Urszula Strzelczyk- Raduli- eksperl

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na

stopień nauczycieIa mianowanego dla Pani Barbary Kowalczyk- nauczyciela kontraktowego



Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku' która stanowi załącznik do

protokołu"

6) Pan Leszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały ZarząduPowiatu w sprawie powołania

Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzĄącej postępowanie egzam|nacyjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Wioletty Werle-

nauczyciela kontraktowego Zespołu Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w

Prudniku. Proponuje się powołaÓ Komisję w składzie:

1 ) Czesław Dumkiewic z- ptzew odniczący,

2) Stanisław Jędrusik _ przedstawiciel Kuratorium oŚwiaty w opolu,

3) Eugeniusz Kurpiel dyrektor SOSW w Prudniku,

4) Irena Mocek - ekspert,

5) Urszula Strzelczyk- Raduli - ekspert

Wicęstarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakręsie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dlanauczyciela ubiegającego się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Wioletty Werle- nauczyciela kontraktowego

Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku, która stanowi załącznik do

protokołu.

7)Pan Lęszek Piątkowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania

Komisji Egzamtnacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacvjne dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Judyty Walocha-

nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Proponuje się powołać

Komisję w składzie:

l ) Czesław Dumkiewic z- ptzewodniczący,

2) Stanisław Jędrusik- przedstawiciel Kuratorium oświaty w opolu,

3) Sławomir Hajdecki- dyrektor ZSR w Prudniku,

4) Barbara Maroszek- ekspert,

5) Urszula Scholz- Mazurkiewicz- eksperl

6) Barbara Maroszek- ekspert

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.



Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dlanauczyciela ubiegającego się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Judyty Walocha- nauczyciela kontraktowego

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, która stanowi załącznikdo protokołu.

Ad.7

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła informację informacji z przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Prudnickiego za I poŁroczę 2073 r. (kształtowania się wieloletniej prognozy

finansowej). Ponadto przypomniała, Że z wlw informacją radni powiatu powinni zostać

zapoznani do końca sierpnia br. Informacja, po przyjęciu ptzęZ Zaruąd' Powiatu, zostanie

przekazana do Regionalnej lzby Obrachunkowei w Opolu do dnia 31 sierpnia 2013 r"

Informacja stanowi z,aŁącznik do protokołu.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawioną informacj ę.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' przyjął Informację o przebiegu wykonania budzetu

i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zal połrocze 2OI3 r'

Ad.8

Pani Elżbieta Kojdecka- kontroler wewnętrzny przedstawiła informację z realizacji kontroli

wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach otganlzacyjnych Powiatu Prudnickiego

przez głownego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej w 2013 roku. Poinformowała, ze do dnia

3 1 lipca br. przeprowadzono 5 kontroli w j ednostk ach organizacyjnych oTaz w ZoZ w Białej .

Ponadto, przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przęz organizacje

pozarządowe w latach 20II i 2012. Natomiast kontrola finansowa oŚwiatowych jednostek

organizacyjnych zostanie przepIowadzona w okresie od IX-XII 2013 r. Najczęściej

występującymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli były: wysokie koszty

związane z usługami telefonicznymi' częŚciowe wykorzystanie programu komputerowego do

ewidencji środków trwałych otaz wuloŚć niematerialnych i prawnych. W wyniku kontroli

nieprawidłowości wykorzystania dotacji przez otganizacje pozarządowe w latach 20II i
2012, nie stwierdzono. Informacja stanowi załączntk do protokołu.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawioną informac j ę.



Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' przyjął informację z realizacji kontroli wewnętrznych

przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego przez głównego

specjalistę ds' kontroli wewnętrznej w 2013 roku i skierował na posiedzenie Komisji
Rewizyjnej w 2013 r.

Ad.9

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Prudniku w Sprawie zwiększenia budżetu na 2013 rok o kwotę 12.7II,OO zł' Dyrektor

Poradni w uzasadnieniu podała, iŻ w dniu 16 maja 2013 r. organ prowadzący zatwierdził

arkusz organizacyjny jednostki na rok szkolny 201312014, w tym zatrudnienie pedagoga -

logopedy w pełnymwymiarze czasu pracy tj. 20 godzin od 1września}Ol3 r. Wzrosło

zapotrzebowanie na badania pedagogiczne, zajęcia z terapli pedagogicznej konsultacji dla

rodziców i nauczycieli. Likwidacja etatu, urlop zdrowotny pedagoga - doradcy zawodowego'

dłuższe zwolnięnia chorobowe pedagogów' przyazyniły się do trudnej sytuacji związanej z

organizac1ą praay Poradni. Skarbnik poinformowała' że po szczegołowym przeanalizowaniu

budzetu Poradni, kwotę 7-8 tys. wolnych środków finansowych, dyrektor moze przesunąć

zabezpieczaj ąc wynagrodzenie dla nowe go pracownika.

Wicęstarosta poddał pod głosowanie wniosek przedstawiony ptzez Skarbnika.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' nie wyraztł zgody na zwiększęnię budŻetu na 2013 r.

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Prudniku w związku z brakiem wolnych

środków finansowych w budżecie Powiatu. Ponadto postanowił, Że zatrudnienie nowego

pracownika w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Prudniku zostanie sf,rnansowane

poprzez wprowadzenie oszczędności w wydatkach bieŻących placówki.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Prudniku w Splawie zwiększenia budzetu na 2013 rok o kwotę 68.667,00 zł z
uwagi na koniecznośó pokrycia wydatkow związanych z wypłatą wynagrodzenia i nagrody

jubileuszowej dla zastępcy kierownika PCPR. Przypomniała, Że w lutym br. Pan M. Stochniał

zostaŁ przeniesiony z innej jednostki bez środków finansowych zabezpieczonych w PCPR.

Skarbnik powrcdziaŁa, Że nie ma wolnych Środków finansowych w budzecie Powiatu i

przedmiotowe świadczenia powinny byó sfinansowanę poptzez wprowadzenie oszczędności

w wydatka ch bieŻących placówki.



Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek przedstawiony przez Skarbnika.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' z uwagi brak wolnych środków finansowych w budżecie

Powiatu Prudnickiego, nie wyrazlł zgody na zwl'ększęnie budzetu na 2013 r. w kwocię

68.667,00 zł Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Ponadto postanowił' Ze

Świadczenia pracownicze powinny byó sfinansowanę poptzez wprowadzenie oszczędności w

wydatkach bieżący ch placówki.

3) Pracownik Wydziału oŚwiaty i Zdrowia- Pan Leszek Piątkowski przedstawił wniosek

dyrektora Specjalnego oŚrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku w sprawie

przekazania środków finansowych na organizację jubileuszu szkoły. Dyrektor placówki

zwrociŁ się z prośbą o ptzekazanie kwoty 10.000 zł na organizac1ę jubileuszu 50- lęcia

istnięnia szkoły wraz Z nadanięm ośrodkowi imienia ,'Kawalerów ordęru Uśmiechu''. W

ramach przekazanych środkow dyrektor szkoły planuje: zakupic sztandar, wyremontowaó i
pomalowaó poszczegóIne pomieszczenia w szkole, jak rownieŻ częśc środków ptzeznaczyć

na załnówienie cateringu. Pan Piątkowski poinformował, Że uroczystości szkolne odbędą się

11 paŻdziernika 2013 r.

Skarbnik poinformowała, Że szkoła otrzymała darowiznę w wysokości 5.000 zł, ktorą

prueznaczy na organizację jubileuszu. Natomiast wolnych Środków w budżecie Powiatu nie

ma.

Wicestarosta poddał pod gło sowanie przedstawiony wnio sek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnię" Z uwagi

Powiatu Prudnickiego, nie wyraziŁ zgody

10.000 zŁ na organizację jubileuszu 50

Wychowawczego w Prudniku.

brak wolnych środkow finansowych w budżęcie

na przekazanie środków finansov\rych w kwocie

- lecia istnienia Specjalnego ośrodka Szkolno-

4) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Wydziału organizacyjnego

(...) w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego Z wykonania zadania publicznego

',Rozwój sportu w dyscyplinie koszykowka męŻczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego

w 2013 r.''. Klub Sporlowy ,.PoGoŃ'' złoŻył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania

publicznego w wyznaczonym terminie. Po wezwaniu do uzupełnienia braków, dokonał

korekty sprawozdania. W związku z powyŻszym Wydział organtzacyjny ('.') proponuje

zatw ier dzic sprawo z dani a końc o we g o z wyko n anta zadanta pub 1 i c zne go.



Wicestarosta poddał pod gło sowanie omówione sprawozdanie.

Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnie" zaakceptował sprawozdanie końcowe z wykonania zadania

publicznego realizowanego w trybie konkursowym w 2013 r. przez Klub Sportowy

,,PoGoŃ'' pn. ',Rozwój sporlu w dyscyplinie koszykówka męŻczyzn na teręnie Powiatu

Prudnickiego w 2013 r;'.

5) Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyŁa Pani Monika Witkowska- Kubas pracownik

ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku (PCPR)' która przedstawiła Sprawę dotyczącą

ogłoszenia otwarlego naboru na wyłonienie paftnerstwa dla podmiotów nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych w celu wspólnej reallzacjt projektu w ramach Priorytetu III

Wysoka jakość systemu oświaty, DzlaŁanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w

ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach projektu System

doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

realizowanym pIzez ośrodęk Rozwoju Edukacji W ramach Priorytetu III Programu

operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone będą szkolenia dla szkolnych organizatorów

rozwoju edukacji (SORE). Następnie poinformowała, Że szkolenia te mają na celu

przygotowanie kadr zmodęrnizowanego systemu doskonalenia nauczycięli do skutecznego

wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Powiat Prudnicki moŻe ptzystąpic do konkursu tylko z partnerem zewnętrznym. Takim

partnerem moŻe być np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku lub ośrodek

DoskonaleniaZawodowego Nauczycieli. Wybor pańnera zewnętrznego odbywa się w ramach

ogłoszonego konkursu. Zaintęresowanie projektem jest duze, gdyŻ zgłosiło się 14 placówek

które uczestniczyłyby w projekcię. W ramach projektu zatrudnione zostałyby 4 osoby.

Szkolny organizator rozwoju edukacji to osoba, która pracuj ę rua rzecz szkoły i wspiera ją w

ramach realizowanego w powiecie wspomnianego juz wyŻęj projektu. osoba ta jest

odpowiedzialna za realizację rocznego planu wspomagania zbudowanego w oparciu o ofeńę

doskonalenia wybraną przez szkołę i pełni w opisanym procesie wyŁącznie rolę koordynatora

dziil'ań, moderatora i doradcy. Planowany system wspomaganta zakŁada bowiem, Że to szkoła

(reprezentowanaptzez dyrektora i radę pedagogtczną) podejmuje decyzje dotyczące własnego

rozwoju. odpowiedzialności za jakość kształcenia towaruyszy możliwie najpełniejsza

podmiotowośó i dobrowolność korzystania Ze wspomaganla - przede wszystkim decyzja o

tym, czy i w jakim zakresie jest ono szkole potrzebne. Nowoczesny system wspomagania

za|<łada, Że działania szkolnego organizatora rozwoju edukacji są pozbawione znamion



kontroli czy oceny. Jego zadaniaroŻniąsię od zadańnadzoru pedagogicznego' sąjedyniejego
konsekwencj ą, uzupełnieniem.

Wicestarosta zapytał, kto będzie odpowiedzialny zarealizację i rozliczenie projektu?
Pani Monika Witkowska- Kubas odpowiedziała, że obsługą projektu będzie zajmowało się
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wr az z partnerem zewnętrznym.

Sekretarz dodała, że Wydział Otganizacyjny ('..) nie będzie prowadził obsługi projektu.

Wicestarosta stwierdził, Że ma wątpliwości d,otyczące tego, czy pracownicy ,którzy nigdy nie
realizowali tak dużego projektu, dadzą sobie radę. Doświadczenie w realizacji projektów w
ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki jest niezbędne.

Pani Monika Witkowska- Kubas powiedziała, Że realizowała projekt zKapitału Ludzkiego,
jednakze nie taki duŻy, dlatego teŻ proponuje na koordynatora projektu Pana Wojciecha
Jarzynę, który ma doświadczenie przy realizacji projektów oraz Pani Czabaj nauczycielka z
Moszczanki, która przy projektach z PoKL juŻpracowała.

Wicestarosta odpowiedział, Że Pan Jarzynajako pracownik Starostwa niestety nie sprawdził
się w obsłudze projektów unijnych.

Pan Janusz Siano poinformował, że ma mieszane uczucia, ponieważ osoby bez doświa dczenia
w realizacji tego typu projektów, nle dadzą sobie rady.

Po zakończonej dyskusji Wicestarosta poddał pod głosowanie wnios ek d'otyczący wyraŻenia
zgody na ogłoszenie otwartego naboru na wyłonienie partnerstwa dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Priorytetu III Wysoka jakośó systemu oświaty, Działanię 3.5 Kompleksowe wspomaganie

rozwoju szkół w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013'

Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnie'' nie wyrazlł zgody na ogłoszenie otwartego naboru na
wyłonienie partnerstwa dla podmiotów nię za|iczanych do sektora finansów publicznych w
celu wspólnej rcaltzacji projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 -2013.

6) Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie

WraŻęnla zgody na wprowadzenie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej

Powiatu Prudnickiego, w związku ze złoŻonym w dniu II.06.2013 r. w Wojewódzkim
Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w opolu wniosku o dotację w sprawie:

montazu kolektorów słonecznych w oRioP w Racławicach Śląskich, całkowita wartośó



inwestycji 165013,17 zł brutto, wnioskowana kwota dotacji 66 000,00 zł, wl<ład' własny

99 0I3,I7 zł; tetmomodernizacji Zespołu Szkół w Głogowku przy ul. Powstańców 24,

całkowita wartoŚć projektu 1 070383,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 847538,00 zł,wl<ład

własny 222845,00 zŁ.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowlŁ, Że w przypadku uzyskania pozytywnej opinii

z wpoŚiGW w opolu oraz po otrzymaniu dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich,

naleŻy wprowadzić stosownę zmiany do budzetu Powiatu Prudnickiego oraz do wieloletniej

prognozy finansowej.

7) Wicestarosta poinformował czŁonkow Zarządu Powiatu, iz otrzymał informację od

dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku, ze do pierwszej klasy technikum chętnych jest tylko

13 uczniów' Wicestarosta przypomniał, Że warunkiem uruchomienia oddziału było złoŻęnie

minimum 24 podan o przyjęcie do technikum. W zwtązku z powyŻszym naleŻałoby podjąó

ostateczną decyzję dotyczącą naboru do technikum. Z uwagi na niespełnienie minimalnego

kryerium osobowego, nabór do technikum nie moŻe byó dokonany i poddał pod głosowanie

przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" z powodu zby małego zainteresowania uczniów' postanowił

nie otwierać, oddziałutęchnikum w Zespole Szkół w Głogówku.

Ad. 10

W związku z Wczerpaniem porządku obrad

po siedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Alęksandra Grzech

Wicestarosta podziękował za udział i zatr*'n$


