
Protokół Nr 16212013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 5 listopada 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarząduoraz pracowricy Starostwa wg listy
obecnoŚci stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Wicestarosta Pan Józef Skiba otworzyĄ obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby

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

uczestniczy 4 człotkow Zarządutj.

1. Wicestarosta - Iózef Skiba (Członek ZaruąduPowiatu),
\'/ 2. CzłonekZarządu- Krzysztof Glombitza,

3. Członek Zatządu- Janusz Siarro,

4. Członek Zarządu- Cze sław Dumkiewicz'

co stanowi quorum' przy którym Zarząd moŻę obradowaó i podejmowaó prawomocne

uchwały.

Ad.3

Wicestarosta przedstawił projekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i prąrwitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad.
\/ 4.Przyjęeie protokołu z popnedniego posiedzenia.

5. Podjęcie uchwał Zarząda Powiatu w sprawie:

1) zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok,

2) zmiartplanu finansowego budżetu Powiatu na 2013 rok,

6.Sprawy różne:

1) przedstawienie propozycji Komisji przetargowej dotyczącĄ wyboru najkorzystniejszej

oferty w sprawie. udzielenia zamówięnia publicznego na zadanie ,,Udzielenie i obsługa

kred1.tu długoterminowego w kwocie I.496.886 ZŁ",

2) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie

dofinansowania do XVII Małej olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizow.anej przęz Zespół

opolskich Parków Kraj obrazolvych Pokrzyvna,



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

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 Euro w zakresie

wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad rcalizacja zadanta pn.

,,Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór opawskich jako elementu

europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi Prudnik - Dębowiec _ Wieszczynd', W

branŻy drogowej i instalacyjnej,

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Dostawa tablic

rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w

Prudniku",

5) zatvłierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia

publicznego do 14 000 euro rrazadanię pn. 
',Wykonywanie usługi usuwania pojazdów z dtogi

publicznej oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.

130a ustawy Prawo o ruchu drogowym",

6) rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży PoŻamej w Prudniku w

sprawie ptzyznania środków finansowychnazakup sorbentów oraz środków neutralizujących

i zwi|zających na 2014 r.

7 .Zam|<nięcie po siedz enia Zarządu,

Wicestarosta zapytał cZł są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono' wobec powyższego

porządek został po.ddany pod głosowanie i ,jednogłośnie'' przyjęty.

Ad. 4

\- Protokół zpoprzedniego posiedzęniaptzyjętobez odczytania, ,jednogłośnie?'.

Ad.5
l)Skarbnik Powiatu Pani AleksandraZembtonprzedstawiła projekt uchwały ZarząduPowiatu

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Wicestarosta 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 zmian planu

finansowego budżetu naŻ0I3 r.



Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

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

na20l3 rok' która stanowi załącznikdo protokołu.

Ad.6

l)Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w
sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadaniepn. ,,Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.496.886 zł". Do ptzetargu przystąpił 1
oferent- tj. Bank Spółdzielczy w Łubianach, ul. osowska I, 46-024 Łubiany na kwotę

163 635,63 zł. Zdaniem Komisji Przetargowej oferta ta została vzrLana za najkorzystniejszą,

spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w SWIZ.

Wicestaro sta poddał pod gło sowanie przedstawiony wnio sek.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' zatwierdztł wybór najkorzystniejszej oferty udzielenia

zamówienia publicznego zadania pn. ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
kwocie 1.496.886 zł",nakwotę 163 635,63 zł brutto.

2) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) Pan Mariusz Maćków przedstawił

wniosek w sprawie dofinansowania do XVII Małej olimpiady Wiedzy Ekologicznej

organizowanej pizez Zespół opolskich Parków Krajobrazolvych Pokrzyvma. Zespół

opolskich Parków Krajobrazov\rych zvłrócił się Z wnioskiem o ufundowanie nagród

rueczovłych lub książkowych oraz nieodpłatte przekazanie materiałów promocyjnych w
postaci ksipek, map, folderów, promujących walory Powiatu Prudnickiego i Euroregionu

Prudziad Konkurs odbędzie się w dniu 15 listopada 20l3t. w ośrodku Wypoczynkowym

,,Czerwony Kozioł'' w Głuchołazach. Referat proponuje rozpatrzyć pozytywnie w/w wniosek

i przeznaczyó na powyŻszą imprezę kwotę 500 zł. Zadanie finansowane jest ze środków

ptzęznaczonych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działai proekologicznych i
zasadzróvłtoważonego rozwoju _art.400aust.1 pkt 32 Prawo ochrony środowiska.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wnio sek.



Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraziŁ zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł XVII
Małej olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowarr ej przez Zespół opolskich Parków
Kraj obrazowych Pokrzyrvna.

3) Naczelnik Wydziafu Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka omówiła wniosek w
sprawie wyraŻenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publi cznęgo

do 14.000 Euro w zakresie wyłonienia wykonawcy nadzoruinwestorskiego wielobranzowego

nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór opawskich
jako elementu europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi Prudnik - Dębowiec _

Wieszczyna", w branży drogowej i instalacyjnej. Naczelnik Wydziału przypomniała, Że w
dniu 24 puŹdziernika br. Powiat ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.

,,Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór opawskich jako e1ementu

europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi Prudnik - Dębowiec _ Wieszczynł,.
otwarcie ofert ustalono na dzień 14 listopada2013 r. Po dokonaniu analizy rynku usług w
zakresie nadzoru inwestorskiego przeprowadzonej na podstawie dokumentacji technicznej

określono wartośó nadzoru w kwocie do wysokości 69 000,00 złbrutto,płatne jednorazowo w
2014 r. po zakonczeniu całości zadaniai dokonanym odbiorze końcowym.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zauąd Powiatu 
'jednogłośnLe" wyraził zgodę na wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego do 14.000 Euro w zakresie wyłonienia wykonawcy nadzoru

inwestorskiego wielobranżowego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa historycznego

Traktu Turystycznego Gór opawskich jako elementu europejskiego Szlaku Via Montana na

odcinku drogi Prudnik - Dębowiec _ Wieszczynd', W branŻy drogowej i instalacyjnej na

kwotę do 69 000,00 złbnltto.

4) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Andrzej Sieradzki przedstawił wniosek

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

,,Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa

Powiatowęgo w Prudniku''. Wykaz tablic rejestracyjnych stanowi załącznik do wniosku.

Wartość całkowita zamówienia została oszacowana w wysokości 89 918,74 zł netto, w
przeliczeniu na EURO (4,0196) wynosi: 22 370,07 EURO. Warunkiem udziału w
postępowaniu jest posiadanie ptzęz Wykonawcę: wuŻnych uprawnień w postaci certyfikatu



zgodności oraz decyzji zezwalającej na produkcję tablic rejestracyjnych odpowiadających

przedmiotowi zamówienia, doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem teiminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-

w tym okresie, co najmniej jednej dostawy o wartości 100000'00 złbrutto, polegającej na

do stawie tablic rej estracyj nych.

Termin rcalizacji zamówienia ustalono na okres od 01.01.2014 r. do 3l .t2.2}l5 r. lub do

czasu zr ęalizow ania wartości umowy.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Dostawa tablic Ęestracyjnych dla Wydziału
Komunikacji i Trapsportu Starostwa Powiatowego w Prudniku".

5) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił wniosek w sprawie

zahłlierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia

publicznego do 14 000 euro nazadanie pn. ,,Wykonyłvanie usługi usuwania pojazdów z drogi

publicznej oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.

130a ustawy Prawo o ruchu drogowym''. ofertę cenową złożyło 4 potencjalnych

wykonawców, spośród których najkorzystniejszą ofertą okazała się złoŻona przez,,Met-Ko1''

Mariusz Niemirowski Głubczyce i Pomoc Drogowa P.W. ,, WARM'' Andrzej Mamczyński

Niemodlin na kwotę 30.683,58 złbrutto. Powyższy Wykonawca spełnił warunki określone w
zaproszeniu do z.ło.Żęnia oferty cenowej i zaoferował najniższą cenę.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" zainryierdził wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie

udzielenia zamówięnia publicznego do t4 000 euro na zadanie pn. ,,Wykonywanie usługi

usuwania pojazdów z drogi publicznej oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów

usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym'' na kwotę 30.683,58 zł

brutto.

6) Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Komendanta Powiatowej Panstwowej Straży

PoŻamej w Prudniku w sprawie przyznartia środków finansowych na zakup sorbentów oraz



środków neutralizujących i zwilzających na 2014 r. Wnioskowane środki zostaną

wykorzystane do sorpcji oraz neutralizacji odpadów ropo i olejopochodnych będących

następstwem wypadków, kolizji drogowych, jak również skażeń zaistniałych w obrębie

cieków wodnych' oraz innych miejscowych zagtożeń powstałych na terenie Powiatu

Prudnickiego. Komendant PPSP w Prudniku uzasadnia swoją prośbę trudną sytuacją

finansową jednostki. Zadanie sfinansowane jest Ze środków przeznaczonych na

przedsięwzięciazv,nąz'me z gospodarką odpadami i ochroną powietrza _art. irt. 400a ust.1 pkt

8 i 2I Prawo ochrony środowiska. W latach ubiegłych zabezpieczano kwotę 10 tys. zł w
budzecie powiatu.

Wicestaro sta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na zabezpieczenie w budŹecie Powiatu

Prudnickiego kwgty 10 000,00 zł z ptzeznaczeniem na zakup sorbentów oraz Środków

neutralizujących i zwilŻających dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Prudniku.

Ad.7

w związku z wyczerpaniem porządku

zamlat$ p o s i e dzeni e Zar ządu P o wiatu.

Protokół sporządziŁa:

Aleksandra Grzech

obrad Wicestarosta podziękował za udział j

1[.r",


