
Protokół Nr 152/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczy|i członkowie Zaruądu oraz pra€ownicy Starostwa wg listy
obecno ści stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Wicestarosta Jozęf Skiba otworzył obrady, przywitał członków Zatządu otaz osoby

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

uczestniczy 3 członków Zarządutj.

1. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),
\ź 2. CzłonękZarządu-Janusz Siano,

3. Członek Zarządu- Czesław Dumkięwicz

co stanowi quotum, przy ktorym Zarząd moŻe obradowaó i podejmować prawomocne

uchwały.

Ad.3

Wicestarosta przedstawił proj ekt porządku obrad:

l.Otwarcie obrad i prąrwitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad.

4.P rzy j ęcie p rotokołu z p oprzedniego p osied zenia.

S.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na

posiedzenie Rady Powiatu zrvołanej na dzień 30 sierpnia 2013 r.

6. Wyrażenie opinii w sprawie zawiadomienia o wypowiedzeniu warunków płacy

zasadniczej radnego.

7.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie:,

I) zmtanplanu finansowego budzetu na 2013 rok,

2) zasadprzydzielania pracownikom środków ochrony odzieŻy, i obuwia roboczego, środków

higieniczno- sanitarnych oraz ekwiwalentu za pranie i konserwację w oświatowych

j edno stkach or ganizacvj nych Powiatu Prudnickie go.
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3) zbycia nieruchomości stanowiącej własnośó Powiatu Prudnickiego w drodze darowizny na

rzeczGmlny Głogówek.

8. Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza.

9. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu.

l0.Sprawy różnez

I) rozpatrzenie wniosku Ręferatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie zajęcia

stanowiska w sprawie wyznaczenia do zbycia nieruchomości-lokalu mieszkalnego

połozonego w GłogówkupIZy ul. Batorego 2,

2) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku w

sprawie przydzie|enia dodatkowych godzin z językapolskiego dla ucznia Lo- repatrianta,

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wytaŻenia zgody na

wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. ,,Przebudowa z rozbudową budynku

Starostwa Powiatowego w Prudniku- etap II- adaptacja na Wydział Geodezji Kartografii i

Katastru",

4) rozpattzęnie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w Sprawie wyrażenia zgody na

wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi powiatowej 1206 o relacji Biała - Sowin

na odcinku ul. Świerczewskiego-Ligota Bialska-Gorka Prudnicka- Brzeźnica- Frącki

Pogórze-granica powiatu nyskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi

powiatowej wszczęc|a postępowania ptzetargowego udzielenia zamówienia publicznego

zadaria pn, 1206 o relacji Biała - Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego-Ligota Bialska-

Górka Prudnicka- Btzęźnica- Fracki- Pogórze-granica powiatu nyskiego w celu poprawy

bezpteczeilstwa ruchu drogowego i pieszego-dokumentacja'' w dwóch etapach.

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na

remonty cząstko we - uzup eŁniaj ąc e or az zl e c eni e zamó wieni a,

6) rozpattzenie wniosku Naczęlnika Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie vłyraŻenia

zgody na przystąpienie do projektu pn. ,,Budowa uŻytecznych usług ePUAP oraz kreowanie

świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej'',

7) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie unieważnienia

postępowantaprzetatgowego zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie

Starostwa Powiatowego W Prudniku poprzez zakup windy i jej montaŻ z dostosowaniem

otoczenia i klatki schodowej",
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8) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w sprawie

przydzielenia I h pedagogiki celem zakonczenia cyklu kształcenia w ramach projektu

innowacyjnego.

9) rczpattzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku o

przydzielenie 2 godzin języka polskiego w roku szkolnym 201312014 dla ucznia- rcpattianta z
Republiki Kazachstanu.

I0) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie v,ryraŻenia zgody na

wszczęcie procedury na wykonanie dokumentacji technicznej p.n.:,'Przebudowa drogi

powiatowej nr 1206 o relacji Biała- Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego- Ligota Bialska-

Górka Prudnicka- Brzęźnica - Frącki- Pogórze- gr. Powiatu nyskiego w celu poprawy

bezpieczeitstwa ruchu drogowego i pieszego".

l l.Zam|<nięcie p o siedzenia Zarządu.

Wicestarosta zapytaŁ czy są uwagi do porządku. Uwag nie wnięsiono, wobec powyzszego

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

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjętobezodczytania.,jednogłośnie''.

Ad.5

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, Że komisje Rady nie wniosły uwag

ani wniosków w sprawie projektów uchwał skierowanych na posiedzenie Rady Powiatu.

Zar ząd Powiatu p owy Ższe przy j ął do wiadomo ś ci.

Ad.6

Sekretarz Powiatu- Pani Halina Lisiecka poinformowała, że w dniu 29 sierpnia 2013 r' do

Rady Powiatu w Prudniku wpłynęło zawiadomienie z Prudnickiego Centrum Medycznego

Spółka Akcyjna w Prudniku o zamiarzę dokonania wypowiedzenia warunków płacy

zasadniczej Panu Damianowi Szepelawemu oraz likwidację dyżurów dla ratowników

medycznych w ramach umowy o pracę. PCM S.A w Prudniku w dniu 22 sierpnia br.

przekazało radnemu wypowiedzenie warunków umowy o pracę. Radny potwierdził odbiór
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w dniu 22 sierpnia br. Poinformowała, Że w związku z povryŻszym zostały naruszon e zapisy

art.22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym' bowiem wypowiedzenie zostało wręczone

radnemu przed zawiadomieniem Rady i uzyskaniem jej stanowiska w tej sprawie.

Z orzęcznictwa sądów administracyjnych wynika, Że decyzję o wyrazeniu zgody na

tozwtązanie umowy lub dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pozostawiono

uznaniu rady. W przepisach nie wskazano zadnych kryteriów, którymi powinna kierować się

rada. Z ustawy o samorządzie powiatowym wynika jedynie, Żę rada obowiązkowo musi

odmówić wyraŻenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z rudnym' jeżeli podstawą

rozwiązanta tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem ptzęz radnego mandatu.

Sekrętarz Powiatu poinformowała, Że powyższe zawiadomienie zostanie na sesji Rady

Powiatu przekazane Komisji Rewizyjnej,którawypracuje stanowisko, a następnie przedstawi

je Radzie Powiatu.

Zarząd Powiatu powyŻsze przyjął do wiadomości.

Ad.7

2) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony odzieży, i obuwia roboczego,

środków higieniczno- sanitarnych oraz ekwiwalentu za pranie i konserwację w oświatowych

jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickięgo. Sekretarz Powiatu poinformowała, Że

został' przygotowany projekt uchwały przez Panią Martę Szymaszkiewicz- specjalistę ds. BHP

który okreśIa zasady przydzielania pracownikom zatrudnionych w oświatowych jednostkach

organtzacyjnych Powiatu Prudnickiego środków ochrony, odzieŻy i obuwia roboczego, jak

równtęŻ środków higieniczno- sanitarnych i ekwiwalentu za pranie i konserwację'

Wicęstarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnie'' 

podjął uchwałę w sprawie zasad przydzielania pracownikom

środków ochrony odzieŻy, i obuwia roboczego, środków higieniczno- sanitarnych oraz

ekwiwalentu za prarle i konserwację w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu

Prudnickiego' która stanowi załącznik do protokołu.

uwagi na rcZpoczynające się posiedzenie Rady Powiatu, Wicestarosta zarządził przerwę

posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Z
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Starosta wznowił posiedzeni e Zatządu. Po
uczestniczy 4 czŁonkow Zarządu Powiatu' co
obradować i podejmowaÓ prawomocne uchwały.

przerwie w posiedzeniu Zarządu Powiatu
stanowi quorum' przy którym Zarząd' możę

l) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały ZarząduPowiatu w sprawie zmianplanu
finansowego budzętu na2O13 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmianplanu finansowego budzetuna2013 rok, która stanowi załącznikdo protokołu.

3) Naczeln ik Wydziału Infrastruktury Powiatu- Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własnośćPowiatu Prudnickiego w drod zę darowizny na ruecz Gminy Głogówe k. w 20t2 r. WydziałInfrastruktury Powiatu prowadził procedurę pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
drogi nr 1230 o droga plzez Wierzch. Procedura nie została zakończona z powodu wydania
pTZęz Radę Miejską w Głogówku dwóch uchwał: jedna o zaliczęniu drogi do kategorii drogigminnej z dniem 01'01'2013 r' druga o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej z dniem01'01'2014 r' Po uzyskaniu opinii radcy prawnego o mozliwości kontynuowania procedury
pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej rlr l230o. W dniu 29 maja br. Zarząd,Powiatu
w Prudniku zwrocił się z proŚba do Burm istrzaGłogówka o potwierdzenie woli przejęcia nastan i tzecz Gminy d'otychczasowej drogi powiatowej zamiejskiej nr 1230 o relacji drogapruez wieś Wierzch' w odpowiedzi Burmistrz Głogówka wyraził wole przejęcia
przedmiotowej drogi' celem zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii drogi gminnej
niezbędne jest wcześniejsze ptzekazanie Gminie Głogówek nieruchom ości zajętych pod w/wdrogą tj działek:

- nr 14616k'm2 o pow' 0,4685 ha, obręb Wierzch, własność Powiatu Prudnickiego,

- nr 185/8 k' m' 2 o pow' 0,0091 ha' obręb Wierzch, własność Powiatu Prudnickiego,

- rt 55415 k' m' 5 o pow' O,l417 ha, obręb Wierzch' własność Powiatu Prudnickiego,

- nt 76514 k' m' 5 o pow' 0,5327 ha, obręb Wierzch, własność Powiatu Prudnickiego'



W dniu dzisiejszym Rada Powiatu w Prudniku podjęła uchwałę Nr XXXVII1Z4LIZOL3 w

sprawie Wr aŻęnia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości'

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zatząd Powiatu 
'jednogłośnie'' 

podjął uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej

własność Powiatu Prudnickiego w drodze darowizny na rzecz Gminy Głogówek, która

stanowi załączntk do protokołu.

Ad.8

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu- Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła projekt

postanowienia Zatządu Powiatu w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przesttzetrlego wsi Lubrza. Poinformowała, Że Wójt Gminy Lubrza

zwróctł się pismem w dniu 20.08.2013 r. o uzgodnięnię w/w projektu w związku z

wprowadzeniem do projektu planu zmian wynikających z uzyskanej zgody na zmianę

przęZnaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Po szczegółowej analtzie Wydział proponuje uzgodnić pozytywnie, projekt miejscowego

p 1 anu z ag o sp o daro wani a pr ze str zenne g o ws i Lubr za.

Sekretarz Powiatu poinformowała, Że równiez Referat Gospodarki Nieruchomościami (...)

wnioskuje o pozy'tywne uzgodnienie projektów zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzenrlego w zakresie posiadanego zasobu nieruchomości powiatu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt postanowieniaZarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnie'' 

podjął postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia

zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza.

P o stanowi eni e stanow i załącznik do protoko łu'

Ad.9

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu ( obecnych 3

członków Zar ządu P owi atu).



Pan Mariusz Maóków - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przedstawił

wniosek Wydziału Geodezji (...) w sprawie wygaŚnięcia trwałego zarządu w udziale

wynoszącym24lL00 części dla Liceum ogólnokształcącego w Białej, wchodzącego w skład

Zespołu Szkół w Białej w stosuŃu do nieruchomości połozonej w Białej przy ul. Tysiąclecia

16, oznaczonej jako dztaLki rc: 13611I k. m. 21 o pow. 0,1183 ha KW 46948, nr 136I/2 k. m.

21 o pow. 0,4192 ha KW 46948, nr 136113 k. m. 2I o pow. 0,2166 ha KW 46948, nr 136114

k. m. 21 o pow. 0,2681 ha KW 46948, nr 1371 k. m. 21 o pow. 0,1798 ha KW 46948.

Dotychczasowa nieruchomoŚÓ wykorzystywana była do celów oświatowych (Zespół Szkół w

Białej). W związkuzprzyjęciem uchwały Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2013 r. w sprawie

tozwiązanta Zespołu Szkół w Białej, konsekwencją powyższego jest podjęcie decyzji o

wygaśnięciu prawa trwałego zarządu.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął decyzję o wygaŚnięciu trwałego zarządu do

nieruchomości połozonej w Białej przy ul. Tysiąclecia 16.

Ad. 10

Na posiedzenie Zarządu Powiatu wrocił Starosta Prudnicki ( obecnych 4 człolków Zarządu

Powiatu).

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła

wniosek w sprawie wyraŻenia zgody na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn.

,,Przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego W Prudniku- etap II- adaptacja

na Wydział Geodezji Kartografii i Katastru". W dniu 30 sierpnia 2013 r. Rada Powiatu

wprowadziła do budzetu Powiatu nowe zadanie majątkowe o nazwie Przebudowa z

rozbudową budynku Starostwa Powiatowęgo w Prudniku- etap II- adaptacja na Wydział

Geodezji Kartografii i Katastru'', celem pzygotowania do adaptacji skrzydła Starostwa na

potrzeby w/w Wydziału. PowyŻszę zadanie na podstawie wykonanej dokumentacji docelowo

będzie realizowane pTzez brygadę remontową Starostwa przy współpracy z btanŻystami-

elektrykiem, informatykiem, zabezp. p.poŻ.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.



Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnie" wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji technicznej

zadaniapn. 
',Przebudowa 

z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku- etap II-

adaptacja na Wydział Geodezji Kartografii i Katastru''.

4) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie WtaŻenta

zgody na wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi powiatowej 1206 o relacji Biała

_ Sowin na odcinku ul' Świerczewskiego_Ligota Bialska-Gorka Prudnicka- Brzeżnica- Frącki

-Pogórze-granica powiatu nyskiego w ramach zadania inwestycyjnęgo pn. ,,Przebudowa drogi

powiatowej wszczęcia postępowania przetargowego udzielenia zamówienia publicznego

zadania pn. 1206 o relacji Biała - Sowin na odciŃu ul. Świerczewskiego-Ligota Bialska-

Gorka Prudnicka- BrzeŹnica- Fracki- Pogórze-granica powiatu nyskiego w celu poprawy

bezpieczeilstwa ruchu drogowego i pieszego-dokumentacja" w dwóch etapach. W dniu 30

sierpnia 2013 r. Rada Powiatu wprowadziła do wieloletniej prognozy finansowej w/w

zadanie inwestycyjne. W związku z powyŻszym zostały zabezpieczone środki finansowe w

wysokości: rok 2013_ 19 000,00 zł, rok- 20\4- 45 000,00 zł.W bieżącym roku niezbędnajest

mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna zakręsie umozliwiającym

złoŻęnię w m-cu wrzęśniu wniosku do NPPDL o dofinansowanie na odcinku Ligota Bialska

zawsią do skrzyzowania z DW 407 w m. Pogórze- termin wykonania 27 v'"rześnia2}I3 r.

Mapy na odcinku II Biała- Ligota, łącznl'e ze wsią oraz II- od skrzyzowania z DW 407 w m.

Pogórze do granicy powiatu nyskiego wykonane mogą być w terminie póŹniejszym tj. do

27 grudnia2013 r. z terminem płatności w roku 2014 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" Wraził zgodę na wykonanie mapy do celów projektowych

dla drogi powiatowej 1206 o relacji Btała - Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego-Ligota

Bialska-Górka Prudnicka- Brzeźnica- Frącki -Pogórze-granica powiatu nyskiego w ramach

zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej wszczęcia postępowania

przetargowego udzielenia zamówienia publicznego zadania pn. 1206 o relacji Biała _ Sowin

na odcinku ul. Świerczewskiego-Ligota Bialska-Górka Prudnicka- Brzeżnica- Fracki-

Pogórze-granica powiatu nyskiego w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i

pieszego-dokumentacj a'' w dwóch etapach



5) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia

zgody na remonty cząstkowe- uzupełniające oraz z|ecenie zamówienia. W dniach 18-25

marca 2013 r. w trakcie przeglądu wiosennego dróg powiatowych stwierdzono występowanie

ubytków w drogach, zaŁatanie których oszacowano na 1 890 010,62 zł. W budżęcie Powiatu

wstępnie zabezpieczono kwotę na remonty cząstkowe w kwocie 300 000,00 zł tj. 16%

uby'tków w drogach. Naczelnik Wydziału dodała, Że w związku z wysokością najnizszej

kwoty oferowanej w postępowaniu przetargov,rym i docelowym wyłonieniem Wykonawcy

kwotę tę zwiększono do 344 852,89 zł. ZarrtawiĄący w postępowaniu przetargowym

przewtdział udzielenie zamówięnia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówięnia

podstawowego tj. do kwoty 172 426,00 zł brutto. Wyłoniony w drodze przetargu

nieograniczonego Wykonawca zakonczył realizaĄę zamówienia podstawowęgo. W toku

udzielanych w trakcie roku zamówień wystąpiły oszczędności, które można ptzęzrLaczyć na

sfinansowanie kolejnych remontów dróg. Podsumowując dodala, że stan dróg powiatowych

jest zły, a ilość występujących szkód w pojazdach użytkowników znacząco ptzel<roczyła

średnią z lat poprzednich. Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje wyrażenie zgody na

wszczęarc procedury zlecęnia zamówienia- remonty cząstkowe - zamówienie uzupełniające z

przęZnaczenięm na remont drogi nr 1273 o na odcinku Gostomia- Nowa WieŚ ( w
przeważającej części Łaty powyŻej 50 m2 ) i Nr 16IŻ o w m. Szybowice ( liczne małe ale

głębokie ubytki- łaty o pow. Do 5 -' ). Srodki finansowe z oszczędności to kwota

46 000,00zł.

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnte" ptzychylił się do propozycji zgłoszonĄ przez WydziaŁ

Infrastruktury Powiatu.

6) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie wyrazenia

zgody na przystąpienię do projektu pn. ,,Budowa użfiecznych usług ePUAP oraz kreowanie

świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej''. Pani

Agnieszka Zagórska poinformowała, Że został' ogłoszony konkurs nr 2/PoKLl5.2.Il20I3

w ramach priorytetu V Program operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanię 5.2.1 ,' Wsparcie

JST w zakresię wdrozenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz

i*



elektronizacji wymiany korespondencji a pomocą ePUAP. WyraŻenie zgody przez Zarząd

Powiatu umozliwi przystąpienie do projektu pt. 
', Budowa uŻytecznych usług ęPUAP oraz

kreowanie ŚwiadomoŚci mieszkańców w cęlu stworzenia elektronicznej administracji

publicznej''. Zgodnie z w}tycznymi przedmiotowego konkursu ogłoszonego przez

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Powiat będzie mógł wziąć udział wyłącznie w
jednym paftnerstwie z gminami i powiatami Województwa opolskiego.

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosęk.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wytazlł zgodę na przystąpienie do projektu pn. ,,Budowa

uŻytecznych usług ePUAP oraz kręowanie świadomości mieszkańców w celu stworzęnia

elektronicznej administracj i publi cznej" .

7) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (. '.) przedstawiła wniosek w sprawie unieważnienia

postępowanta przetargowego zadania pn. 
',Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Prudniku poprzez zakup windy i jej montaż z dostosowaniem

otoczenia i klatki schodowej''. Pani Agnieszka Zagorska poinformowała, Że w związku z

przedłńającą się procedurą oceny wniosku i brakiem pisemnego potwierdzenia z PFRoN o

uzyskaniu wnioskowanej wysokoŚci środków na likwidację barięr architektonicznych w

Starostwie Powiatowym w Prudniku Wydział wnosi o unieważnięnie postępowania

przetargowego zgodnię z art.93 ust. 1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych.

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął decyzje o unieważnieniu postępowania przetargowego

zadanta pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w

Prudniku poprzez zakup windy i jej montaż z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej''.

8) Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowia- Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek

dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w sprawie przydzielenia 1 h pedagogiki

celem zakonczęnia cyklu kształcenia w ramach projektu innowacyjnego. Jest to ostatni rok

edukacji klasy w której kontynuowana jest innowacja. Po dokonaniu kalkulacji ptzez Referat

obsługi Finansowej kosztrealizacji tej godziny to 1300 złbrutto w skali roku.



Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnie'' wyraził zgodę na przydzielenie 1 h pedagogiki celem

zakonczęnia cyklu kształcenia w ramach projektu innowacyjnego w Zespole Szkół

Rolniczych w Prudniku.

9) Naczelnik Wydziału oŚwiaty i Zdrowia- Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosęk

dyrektora Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku o ptzydzielenie 2 godzin

językapolskiegowrokuszkolnym2OI3l20I4dlauczniareo,który
został przyjęty do szkoły a jest repatriantem z Republiki Kazachstanu. Ztajomość języka

polskiego została oceniona jako słaba. W celu wyrównania szans edukacyjnych ucznia

zasadnym jest wdrozenie indywidualnej pomocy w postaci dodatkowych zajęć z języka

polskiego. Naczelnik Wydziału poinformował, Że w ramach repatriacji Gmina Biała zaptosiła

rodzinę polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu celem osiedlenia. W/w rodzina

zamieszkaław BrzeŹnicy w dntu24 sierpnia br.

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" wyraził zgodę na ptzydzielenie 2 godzin językapolskiego w

roku szkolnym20I3l2014 dla ucznia z Republiki Kazachstanu.

10) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie vłytaŻenia

zgody na wszczęaie procedury na wykonanie dokumęntacji technicznej p.n.: ,, Przebudowa

drogi powiatowej nr 1206 o relacji BiaŁa- Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego- Ligota

Bialska_ Górka Prudnicka- Btzeźnica - Frącki- Pogórze- gr' Powiatu nyskiego w celu

poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego" w etapach:

1) Etap I: od 0+025 (przejŚcie dla pieszychzaskzyŻowaniem ul. Nyskiej z ul.

Świerczewskiego Białej) do 3+440 (koniec zabudowań w Ligocie Bialskiej),

2) Etap II: od 3+440 (koniec zabudowań w Ligocie Bialskiej) do 5+535 (tablica Znazwą

miej scowości Gorka Prudnicka),

3) Etap III: od 5+535 (tablica znazwąmiejscowości Górka Prudnicka) do 6+5l0 (koniec

miejscowości Górka Prudnicka za mostkiem ),

4) Etap IV: od 6+510 (koniec miejscowości Górka Prudnicka za mostkiem ) do 9+523 (za

skrzyzowaniem DP 1206) zDW 407),
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5) Etap V: od9+523 (zasbzyŻowaniem DP 1206 ) z DW 407) do 12+625 (za lasem na

granicy Z pow. nyskim przedwsią Rąrmkowice)'

W dniu 30 sierpni a 2013 r. zostaŁa podjęta uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian

wieloletniej prognozy finansowej w ktorej wpisana zostało Ww zadanie inwestycyjne, na

którę zabezpieczono środki finansowe w wysokoŚci:- rok Ż0I3- 19000,00 z}, rok- 20t4 t''

45 000,00 zł, w tym Ż5 000,00 zf' na dokumentację płatną w 20t4 r' W roku bieżącym

niezbędna jest do wykonania mapa do celów projektowych oruz dokumentacja techniczna w

zakresie umożliwiającym złoŻenię w m_ cu wrześniu wniosku do NPPDL o dofinansowanie

zgodnie z zapisami prawa budowlanego oraz wymogów NPPDL' odcinek wytypowany do

aplikacji wykonany będzie w terminie do Ż1września br., pozostałe w terminie póżnie)szym

tj. do 30 czerwcaŻOl| r. Całość z terminem płatnoŚci w roku Ż0I4 r.

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na wszczęcie procedury na wykonanie

dokumentacji technicznej p.n.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 o relacji Biała-

Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego- Ligota Bialska- Górka Prudnicka- BrzeŹnica -

Frącki- Pogórze- gr. Powiatu nyskiego w celu popfawy bezpieczettstwa ruchu drogowego i

pieszego".

Ad. 11

ziękował za udziałW związku Z Wczelpaniem porządku obrad Starosta

L i zamkn$'posiedzenie Zarządu Powiatu'

Protokół sporządz1ła:

Aleksandra Grzęch

Prudnicki pod
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