
Protokół Nr 150/2013

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczy\i członkowie Zarząduoraz pracownicy Starostwa wg listy
obecno ści stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Wicestarosta Jozef Skiba otworzyŁ obrady, ptzywitał człoŃów Zarządu oraz osoby
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, ze w posiedzeniu
uczestniczy 4 członkow Zarządut1.

1.Wicestarosta- Józef Skiba (Członek ZaruąduPowiatu),

-. 2. CzŁonekZarządu- Czesław Dumkiewicz,

3' Członek Zarządu- Janusz Siano,

4 . C złonęk Zar ządu- Krzy sztof Gl ombitza,

co stanowi quotum, przy ktotym Zarząd moze obradować i podejmować prawomocne
uchwały.

Ad.3

Wicestarosta Józef Skiba przedstawił projekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i prrywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie tisty obecności.
3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.

-:!ż 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5' Prryjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał Rady Powiatu
w sprawie:

1) zmian budzetu powiatu prudnickiego na 2Ol3 r.

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu prudnickiego,

3) nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,
6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

7) zmian w budzecie powiatu na 2013 rok,

2) zmianplanu finansowego budżetu na 2013 rok'



7.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu informacji z działalności
Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku za2012 r. i I półro cze20|3 r.
8. Zaopiniowanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję
RewĘjną w I półroczu 2013 r.

9.Sprawy różne:

1)przedstawienie informacji nt. przygotowania do rozpoczęcia działalności Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,

2) skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie pozbawienia drogi na

terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej na posiedzenie Rady zaplanowane na

wrzesień 2013 r.

3) rczpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęciapostępowania

o udzielenię zamówienia publicznego pn. ,,Likwidacją barier architektonicznych w siedzibie
{ Starostwa Powiatowego w Prudniku popIzez zakup windy i jej mont aż z dostosowaniem

otoczenia i klatki schodowej",

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawi e wszczęcia postępowania

o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole

Szkół Rolniczych _ budowa boiska piłkarskiego''.

l0.Zamknięcie posied zenia Zarządu,

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

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

Ad. 4

Protokół zpoptzedniego posiedzeniaptzyjętobez odczytania. 
'jednogłośnie''.

Ad.5

Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zęmbron przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w

sprawie zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" ptzyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian

budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt

uchwały stanowi załącznik do protokołu.



f 2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Zm1any

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego' w którym zaęada się

wprowadzenię do wykazu przedsięwzięć projektów finansowanych ze środków europejskich

tj.: ,,Termomodernizacj a Zespołu Szkół w Głogówku przy ul. Powstańców Sląski ch 34,, na

kwotę 1.070'500 zł- ręalizacja w 2014 r.;,,Montaz kolektorów słonecznych w ośrodku
Rehabilitacji i opieki Psychiatrycznej w Racławicach Sląskich przy u\. Zwycięstwa 34 na

kwotę 166.000 zł- realizacja w 2014 r.; 
',Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 o relacji

Biała- Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego- Ligota Bialska- Górka Prudnicka- Brzeżnica-

Frącki- Pogórze- granica Powiatu Nyskiego, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego- dokumęntacja"- realizacja w latach 2013-2014 w kwocie 64.000 zł w tym:

19.000 zł w 2013 r. Ponadto, uaktualniono plany dochodów i wydatkow budzetu według

stanu na 30 sierpnia 2013 r.

Wicęstarosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyj$ projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego i skierował na posiedzenie

Rady Powiatu' Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

3) Pan Leszek Piątkowski- pracownik Wydziału oświaty i Zdrowia przedstawił projekt

uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Prudniku. Statut stanowi załącznikdo uchwały.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekty uchwał w przedstawionym zakresie'

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania

statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku i skierował na

posiedzenie Rady Powiatu' Projekt uchwały stanowi zaŁącznlkdo protokołu.

Ad.6

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

budzecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.



Zarząd Powiatu 'jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecię Powiatu

Prudnickiego na 2013 r., która stanowi załącznikdo protokołu.

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

finansowego budzetu na2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakręsie.

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

na2073 r., która stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7

Na posiedzenie Zarządu Powiatu Zaproszony zostaŁ Prezes Prudnickiego Centrum

Medycznego S.A w Prudniku Pan Anatol Majcher' który przedstawił informację z

działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku za 2OI2 r. i I połrocze

2013 r. Prezes PCM S.A. zrelacjonował sytuację finansowo- ekonomiczną spółki za rck
2072 r., która przedstawiała się następująco: przychody wyniosły 24I73 492,27 zŁ, koszty

wyniosły 24l21388,43 zł. Wynik finansowy za2012 r. wyniósł (-) 338 712,43 zł,ktoryw
duŻej mletze spowodowany był utratą kontraktu na oddział neurologiczny w 20lI r.

Podsumowując analizę rachunku zysku i strat spółki za2012 r' naleŻy stwierdzić, iŻ spółce

udało się odrobió stratę, jaka została osiągnięta w 2011 r. Ponadto, Prezes PCM S.A

powiedział, Że w związku z zapłatą przez NFZ ok. 60% nadwykonań spółce udało się

osiągnąć wynik dodatni w kwocie (+) 61 525,89 zł. Następnie omówił działalnośó PCM S.A.

począwszy od stycznia 2013 do chwili obecnej. Poinformował, Żę w styczniu 2013 r. strata

wynosiła (*) 223 422,82 zł, w lutym (-) 86 385,35 zł, w marcu (-) 158 052,72 zł, w kwietniu

(-) 45 739,62 zł , w maju (-) 58 189,24 zł, w czenvcu ( +) 60 945,94 zł, w lipcu (+)

54932,82 zł. Rachunek zysków i strat nadzien3I.07.2013 r. wyniósł (_ ) 455 910,39 zł.

Ponadto, Prezes poinformował,Że w okresię od 1.05.2013r'- 8.08.2013 r., w celu uzyskania

oszczędności finansowych w spółce, zmieniono zasady dostarczania materiałów

opatrunkowych dla szpitala. Wprowadzono systematyczne, sukcesywne uzupełnianie

potrzebnych materiałów, w związku z czym wartośc ptzetargu w Ż0I2 r. opiewała na kwotę

55 263,23 zł, a w 2013 r. na kwotę 50 9I],66 zł - uzyskany efekt finansowy (+) 6 170,44 zł'

Wprowadzono zasadę sukcesywnej dostawy środków czystości. Dla porównania wartośc z

przetargu w 2012 r. opiewała na kwotę 13 391 ,I0 zł, a w 2013 r. 13 133'94 zł - uzyskany



efekt finansowy (+) 249,26 zł. Przeprowadzono sukcesywną dostawę środków

dezynfekcyjnych dla szpitala, dla porównania wartosc z przetargu w 2OI2 t. opiewała na

kwotę 84080,26 zł, aw 2013 r.8 907,77 zł - uzyskany efekt finansowy (+) 11 703,28 zł.

Usprawniono odbiór odpadów medycznych i niebezpiecznych ze szpitala. Dla porównania

wartośó z przetatgu w 2012 r. opiewała na kwotę 28 002,28 zł oraz 4 92O,OO zł, a w 2013 r.

23 234,69 zł t -II 3Ż2,15 zł - uzyskany efekt finansowy (+) 7 007,77 zł i (+) 11 322'15 zł.

Wprowadzono sukcęsywną dostawę tonerów dla szpitala' Dla porównania wartoŚć z przetargu

w 2012 r. opiewała na kwotę 13 444,86 zł, aw 2013 r. 8 907,77 zŁ - uzyskany efekt finansowy

(+) 3 295,33 zł. Wprowadzono sukcesywną dostawę środków czystości. Dla porównania

wartość z przetargu w 201'2 r. opiewała na kwotę 28 626,28 zł, a w 2OI3 r. 12 936,8I zł -
uzyskany efekt finansowy (+) |5 488,72 zł. Podsumowując, na wprowadzeniu powyzszych

oszczędności uzyskano wynik dodatni w kwocie (+) 53 236,4I zł. Następnie Prezes PCM
S.A przedstawił informację dotyczącą wykonania kontraktu za okres od 01.01.2013 r.-

3L07.2013 r. na poszczególnych oddztaŁachtj.: oddział chirurgiczny- wykonanie na poziomie

7080ń, oddział wewnętrzny- 103,60 oń, oddział neonatologiczny- 82,2Ooń, oddział

pediatryczny- I34,90oń, oddział ginekologiczny- 727,20oń, oddziaŁ połoŻntczy- 79,3Ooń.

Wicestarosta Jozef Skiba zap7Ąał, czy spółka planuje wziąc udział w projektach, którę

umozliwi ą p o dni e s i enie j ako ś ci funkcj onow ania szpitala?

Pan Anatol Majcher odpowiedział, Że spółka planuje uczestniczyó w następujących

projektach:

- 
',Wprowadzęnie technologii rehabilitacyjnej S-E_T do kompleksowej opieki dla osób

przewlekle chorych i nięsamodzielnych oraz osób starszych przebywających w Zakładzie

opiekuńczo- Lęczniczym w Głogówku wtz z dostosowaniem obiektu''- Program operacyjny

PL07- poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno_

epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wniosek został

złoŻony 28.06.2013 r. W ramach projektu planowany jest remont budowlany wraz z zakupem

windy oraz zakup sprzętu specjalistycznego i wyposazenia, a takze szkolenie pracownikow

szpitala. Warlość projektu 5 453 897'00 zł, w tym: ze Środków budzetu szpitaIa 1 090781,00

zł, pozostaŁa kwota 4 363116,00 zł to dofinansowanie ze środków unijnych. okres ręalizacii

zaplanowano w latach Y.20I4r.-IY 2016 r.;



- ,,Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych tj. chirurgii endoskopowej,

mukosęktomii' enteroskopii dwugalonowej' USG endoskopowej, mammografii, RTG w PCM
celem wykrywaniaileczenia nowotworów u pacjentow zterenu południowej Polski- Program

operacyjny PL07- poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów

demograficzno- epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2OO9-

2014. Wniosek został złoŻony 28.06'2013 r. W ramach projektu planowana jest budowa

łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpttala, a budynkiem pracowni TK. Ponadto,

planowany jest zakup aparatu RTG, aparatu mammograficznego- cyfrowego, wideo

enteroskopu' pompy enteroskopowej oraz wyposazenie pracowni, jak równiez szkolenie

pracowników. Wartość projektu 5 865 585,00 zł, w tym ze środków budzetu szpttala

I 171118,00 zł' pozostaŁa kwota 4 69246]'00 zł dofinansowanie ze Środków unijnych. okres

realizacjt zaplanowano w latach Y .2014r.- IY 2016 r.;

- ,,Zwiększenię efektywności energetycznej budynkow PCM S.A w Prudniku poprzez

tetmomodemizację obiektÓw oraz zastosowanie odnawialnych Źrodeł energii- operacyjny

PL04- oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źrodeł energii w ramach funduszy

EoG 2009-2014, wniosek został złoŻony 12.08.2013 r. W ramach projektu zostanąwykonane

następując prace:

- Budynek przychodni i administracji- docieplenie, wymiana stolarki okiennej, oświetlenie

LED, instalacja CO.

- Budynek główny szpitala ABCD- docieplenie, wymiana stolarki okiennej' oświetlenie LED'
instalacja Co, modernizacjapompy ciepła cwu, fotowoltaika, inteligentny system zaruądzania

energią,

- Budynek Ratownictwa Medycznego E--docieplenie' wymiana stolarki okiennej, oświetlenie

LED, instalacja Co, modernizacja pompy ciepła cwu.

Wartośó projektu 5429 048'00 zł, w tym: ze środkow budzetu szpitala 1 085810,00 zł,

pozostała kwota 4 343238,00 zł dofinansowanie ze środków unijnych. okres realizacjt

zaplanowano w latach IY.20I4r.- VII2015 r.;

- 
''Wymiana 

dżwigu w Segmencie B budynku szpitala na windę bezobsługową przystosowaną

dla osób niepełnosprawnych wraz z budową przedsionka do windy dla osób

niepełnosprawnych w Prudniku przy ul. Piastowskiej 64.- Likwidacja barier

architektonicznych w budynku szpitala w ramach Programu wyrównywania rcŻnic między

regionami II. Wniosek został złoŻony 12.03.2013 r. W ramach projektu zostaną wykonane

następując prace: wymiana dzwigu na windę bezobsługową dla osób NPS dla oddziału



/

ę

ginekologicznego. Wartość projektu 32I 121,07 zł w tym: ze środków budzętu szpitala

I7I I21,0l zł pozostaŁa kwota 150 000,00 zł ze Środków PFRoN.

Pan Czesław Dumkiewicz zapytałjak przedstawia się sytuacja dotycząca zatrudnienia oraz

zmian wynagrodzenia pracowników ratowni ctwa medyczne go ?

Prezes PCM S.A poinformowaŁ, Że ustawa z dnia 30 sierpnia 199I r. o zakładach opieki

zdrowotnej przewidywała dodatki do wynagrodzenia dla osób (pracowników) wykonujących

zautód medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego' a takŻę dla

pracowników wykonujących zaulod medyczny poza zespołami wyjazdowymi pogotowia

ratunkowego. Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2011 r. - zgodnie z ,, nową" ustawą o

działalności lecznicze! uchyliły w/w ustawę. W związku z powyŻszym po 1 lipca 201 1 r. w

przypadku, gdy w umowie o pracę nie v'ryszczególniono tego dodatku' a był on wypłacany

pracownikom wyłącznie na podstawie ustawy o zakŁadach opieki zdrowotnej, to z dniem

uchylenia tej ustawy ptzestała obowiązywaó podstawa prawna do jego wypłacania. W PCM

S.A. prawo do 30% dodatku z tyĄułu pracy w zespołach wyjazdowych wynika z Regulaminu

vurynagradzania. Na zmianę Regulaminu w tym zakresie nie vłyraziŁy zgody związki

zawodowe. Ponadto, na mocy uchwały Zarządu PCM S.A. z 2011 r. w sprawie ustalenia

stawek dodatkow do dyzurów dla ratowników medycznych w ramach umowy o pracę

ratownicy medyczni za pełnienie obowiązków kierownika zespołu paramedycznęgo za dyŻur

otrzymywali dodatek w wysokoŚci 40 zł oraz dodatek w wysokości 30 zł za dyŻut za

pełnienie obowiązków kierowcy ratownika. Mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną

Zarząd PCM podjął uchwałę o likwidacji w/w dodatków. Zarząd PCM zamietza

wypowiedzieć warunki pracy i płacy poprzęz Ztęzygnowanle Z wypłacania w/w dodatków

oruz obniŻenie wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie ratowników medycznych nie

będzie odbiegało od wynagrodzenia pracowników na tych stanowiskach pracy w naszym

otoczeniu np. Nysa, Kędzierzyn Koźle. Ponadto, w hierarchii stanowisk pracy za-wod

pielęgniarki jest umieszczony wyŻej niŻ zawod ratownika medycznego, w związku z czym

dodał' Że jego zdaniem powinna być równięŻ tóżntca w wynagrodzeniu pomiędzy tymi

dwoma grupami zawodowymi.

W związku z brakiem pytań do Prezesa PCM S.A', Wicestarosta podziękowaŁ za przybycie i

przedstawienie informacji z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku

za2012 r. i I półrocze 2013 r. Pręzes opuścił posiedzenie Zarządu'



(
Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawioną informację z działalnoścl Prudnickiego

Centrum Medycznego S'A w Prudniku za20l2 r. i I półroczęZO73 r.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" przyjął

Medycznego S.A w Prudniku 2a2012 r. i

Powiatu. Informacja stanowi załączntk do

Ad.8

informację z działalności Prudnickiego Centrum

I półrocze 2013 r. i skierował na posiedzenie Rady

protokołu.

ę-

śśź

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła informację o wynikach kontroli
przeprowadzonych ptzęz Komisję Rewizyjną w I półroczu2013 r. Przedstawienie informacji

Radzie Powiatu wynika ze Statutu Powiatu Prudnickie go oraz planu pracy Rady.

Zarząd Powiatu 'jednogłośnie" poz3Ąywnie zaopiniował informację o wynikach kontroli

przeprowadzonych pIzez Komisję Rewizyjną w I półroczu\\I3 t.

Ad.9

1) Na posiedzenie Zaruądu Powiatu Zaproszony został Pan Wiesław Kopterski, któremu

powierzono obowiązki dyrektora nowo utworzonemu Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Prudniku z dniem 1 września 2013 t.

Pan Wiesław Kopterski przedstawił informację nt' ptzygotowania przęZ nowo utworzoną

jednostkę do nowego roku szkolnego. Poinformował, Że zostaŁ opracowany arkusz

organizacyjny oraz odbyło się również spotkanie znauczycielami szkoły.

Wicestarostazapytał ile do chwili obecnej zostało przeprowadzonychkursów w CKUiP?

Pan Wiesław Kopterski odpowiedział, żę dotychczas odbyło się 7 kursów' nowe nabory będą

cały czas przeprowadzanę. Batdzo duŻym zainteresowaniem cieszył się kurs na operatora

wózka widłowego, w którym uczestniczyły osoby bezrobotne skierowane z Powiatowego

Urzędu Pracy w Prudniku. Ponadto' reallzowanv był kurs na sprzedawcę, kurs specjalisty ds.

księgowo- kadrowych, jak również kurs na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

wrazz nauką języka nięmieckiego lub angielskiego. Wkrótce CKUiP wyjdzie zpropozycją

odbycia kursu na spawacza.

Wicestarostazap7Ąał na jakim etapie są przygotowania do przejęcia szkół, które wchodząw

skład Zespołu Szkół w Białej?
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Pan Wiesław Kopterski odpowiedział, Że umówiony jest z Panią Grażyną osmęcką dyrektor

Zespołl, z ktorą uzgodni sprawy organizacyjne dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji

oraz spraw kadrowych i finansowych.

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, Że organ prowadzący określa

przeznaczenie mienia znajdĄącego się w zaruądzie jednostki' która zostanie rozwięana,

następnie wŁączona do struktur CKZiU. organ moŻe również zdecydować o przejęciu

nalezności i zobowiązańrozwiązywanej jednostki pIzez nowo utworzoną jednostkę.

Wicestarosta powiedział, Że nieruchomość będąca w trwałym zarządzie ZespoŁu Szkół w

Białej (Liceum ogólnokształcące) nie będzie przejmowanaprzez CKZ|U i powinna wróeić do

zasobu powiatu. Natomiast mienie ruchome powinno przejąĆ, CKZIU i poddał propozycję

pod głosowanie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" pozytywnie zaakceptował propozycję, że nieruchomość

będąca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Białej (Liceum ogólnokształcącym) nie będzie

przejmowanapTzez CKZ|U i powinna wrocić do zasobu powiatu, natomiast mienie ruchomę

powinno przejąć, CKZIU .

Skarbnik powiedziała, Że wszelkie naleznoŚci i zobowiązania finansowe po rozwiązanym

Zespole Szkół w Białej powinny być przĄęte przez CKZ|U.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek Skarbnika.

ź-

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' pozytywnie zaakceptował propozycję, Że należności i
ę zobowiązania finansowe po rozwiąZanym Zespole Szkół w Białej powinno przejąó Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego'

2) Sekretarz Powiatu poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w Prudniku w

sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej, który

zostil' skierowany na posiedzenie Rady Powiatu zwołanej w sierpniu br. powinien być

przedmiotem procedowania we wrześniu br. 11 września 2013 r. zostanie podpisany akt

notarialny przenoszący własność gruntów narzęcz gminy Głogówek, następnie (we wrześniu)

Rada Miejska w Głogówku podejmie uchwałę w sprawie za|tczenta tej drogi do kategorii

drogi gminnej.
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Zarząd Powiatu,jednogłośnie" zaakcęptował skięrowanie projektu uchwały Rady Powiatu w

Prudniku w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi

powiatowej na posiedzenie Rady Powiatu we wrześniu 2013 r' Projekt uchwały stanowi

załącznik do protokołu.

3) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosęk Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie

wszczęciapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadanta pn. ,,Likwidacja barier

architektonicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku poprzez zakup windy i jej

montaz z dostosowaniem otoczęnia i klatki schodowej''. Poinformowil.a, że zadanie polega

na dobudowie szybu windy zewnęttznej z napędem hydraulicznym pruy elewacji wschodniej

budyŃu siedziby Starostwa Powiatowego, przebudowie klatki schodowej i dostosowania

podestu piętrowego na przystanki windy, jak równieŻ adaptacji otworów okiennych na

drzwiowe do windy. Ponadto, zostanie zamontowane oświetlenie przy drzwiach windy.

Przebudowa wejŚcia do budynku zIokalizowanego na ścianie szczy-towej_ południowej będzie

polegała na wykonaniu dwubiegowej pochylni o nachyleniu 5,5o^ dla osób

niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych monolitycznych zelbetonowych wraz Z

daszkiem nad wejściem. W ramach zadania zostanie wybudowane nowe wejście - dojście do

budynku siedziby Starostwa, obejmujące budowę: chodnika, dojścia, podjazdu- pochylni dla

osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych od ulicy KoŚciuszki. Wartośó zadanta

wynosi: 262379,35 zł netto, w ptzeliczeniu na EURO (4,0196) wynosi: 65260,06 EURO.

Termin rea|izacji zamówienia ustalono na dzięń27 .12.2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu 'jednogłośnie'' wyraził zgodę na wszazęcie postępowania o udzięlenie

zamówienia publicznego zadania pn' ,,Likwidacja barier architektontcznych w siedzibić

Starostwa Powiatowego w Prudniku popIZęZ zakup windy i jej montaŻ z dostosowaniem

otoczenia i klatki schodowei".

4) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadanLa pn. ,,Stworzęnię

kompleksu sportowego przy Zespolę Szkoł Rolniczych _ budowa boiska piłkarskiego''.

PoinformowaŁa, Że przedmiotem zadania jest wykonanie i montaż: ogrodzenia i siatki

stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym na slupach stalowych kotwionych w
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stopach fimdamentowych. W ogrodzeniu: 3 bramy i 4 furtki oruz I brama w ogrodzeniu

zewnętrznym,

- piłokochwytu z siatki plecionej sznurkowej na słupach stalowych kotwionych w stopach

fundamentowych,

- wiaty stadionowe w ilości 2 szt.

- trybuny stałej 3- rzędowej z dwoma wejściami'

- chodnika dla celów dojścia do trybuny stałej.

Wartośó zamówienia wynosi: I29 658,48 złnetto,w przeliczeniu na EURO (4,0196) wynosi:

32 25 6,5 6 EURO. Termin realizacji zamówięnia ustalono na dzięn 28' I 0'20 | 3 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na wszazęcie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego zadania pn. ,,Stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół

Rolniczych - budowa boiska piłkarskiego''.

Ad.8

W zvłiązku z wczerpaniem porządku

zat*n$ po si edzeni e Zar ządu P owiatu.

Protokół spotządziła:

Aleksandra Grzech

obrad Wicestarosta podziękował za udział i

u
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