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6.Przyjęcie i skierowanie na sesję Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickieg o z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariaci e ( informacj a w sprawie przeprow adzenia konsultacj i),

2) rczl<ładu godzinpracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickieg o na2O!4 r',
3) wyr aŻenia zgody na dokonanie darowi zn y udziału ni eruchomo ści,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na2}l3 r.,

5) zmieniająca uchwałę w sprawię zatwierdzenia planów pracy komisji stałyih Rady Powiatu w
Prudniku na II półrocze2013.

7. Przyjęcie i skierowanie na sesję Rady Powiatu informacji o realizacji Powiatowego
Programu Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Edukacji (..) w sprawie rozważenia możliwości
ztviększenia wymiaru etatów zastępców dyrektora Centrum Kształceni a Zawodowego i
Ustawicznego w Prudniku.

9. Przyjęcie projeEtu budżetu Powiatu Prudnickiego na Ż014 r.

10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

1) zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na}Ol2 rok,

2) zmianplanu finansowego budzetu na2Ol2 rok.

1l.Sprawy różnez

l) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie przyjęcia toku
postępowania w cęlu przygotowania do zbycia i uregulowania stanu faktyczno-prawnego

nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Miłej,

2) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie ufundowania nagród dla
mieszkańców Powiatu Prudnickiego XV Wojewódzkiej Edycji Konkursu SUPERMLEK6
2013 organizowanego przęZ opolski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie zatwierdJ.niu ,p.u* ozdania

końcowego z wykonania zadaniapublicznego ''Propagowanie Historii Bractwa Strzeleckiego w
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Głogówku'' realizowanego w trybie pozakonkursowym w 2013 r. ptzez Stowarzyszenie

Bractwo Strzeleckie,

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie wsparcia finansowego na

rzecz Ruchu Rodzina Rodła na budowę strony internetowej (portalu) wraz z niezbędną

infrastrukturą sprzętową na potrzeby projektu pn.''Promocja samorządu w projekcie 75 |at

Prawd Polaków spod Znaku Rodła'''

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie częściowego sfinansowania

kosztów związanych z udziałem drużyny Stowarzyszenia Sportowego TIGRES Prudnik w I
Mistrzostwach Polski 50+ piłki nożnej w Polanicy Zdroju,

6) rozpatrzenie wniosku Komisji ptzetatgowej w sprawie zwiększenia kwoty zamówienia lub

unieważnienia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na zadanie pn. ''Likwidacja
barier architektonicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku poprzez zakup

windy ijej montaz z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej",

7) rozpatrzenie wniosku Wydziafu Komunikacji i Transportu w sprawie przekazania do

demontazu pojaidu niekompletnego (bez silnika)- motoroweru marki "Jawa", w stosunku do

których Sąd wydał postanowienie o ich przepadku narzeczPowiatu Prudnickiego na podstawie

art. 130 a ustawy z dnia20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym,

8) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wyraŻenia zgody

wszczęcie procedury zakupu masy mineralno_ asfaltowej do naprawy ubytków

nawierzchniach drogowych do stosowania ,,na zimno".

t2.Zamknięcie posied zenia Zarządu.

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

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

Ad. 4

Protokół z poptzedniego posied zenia przyjęto bez odczytania,, jednogłośnie''.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowia Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt uchwały

na

w



Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego' funkcyjnego otaz za warunki pracy'
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro dzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny dorłźnych zastępstw, wysokośó i warunki wypłacania nagród oraz wysokośó i
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkalnego
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. W projekcie
uchwały zostały u]względniona propozycja Zarządu dotycząca uttzymania dotychczasowych
wysokości wszystkich dodatków nauczycielskich z wyjątkiem dodatku funkcyjnego dla
dyrektorów tj. podniesieniu górnych widełek w zależności od liczby oddziałów od 100 do 25O zł.

',$ 
6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje

dodatek funkcyjny w wysokości:

l) dyrektorowi szkoły każdego typu liczącej:

a) do 8 oddziałów _ od 400 do 70O zł miesięcznie,

b) od 9 do lŻ oddziałow _ od 500 do 900 zł miesięcznie,

c) od 13 do 16 oddztałów - od 550 do 1000 zł miesięcznie,

d) od 17 do 20 oddziałow _ od 600 do I20O zŁ miesięcznie;

e) 21 i więcej óddziałów _ od 700 do 1400 zł miesięcznie;

wicedyrektorowi szkoły kaŻde go typu l iczącej :

a) od 12 do 16 oddziałów _ od 350 do 600 zł miesięcznie,

b) od 17 do 20 oddziałów _ od 400 do 7OO zł miesięcznie;

c) 21 i więcej oddziałów _ od 500 do 1000 zł miesięcznie;

dyrektorowi poradni psychologiczno _ pedagogicznej od 400 do 7OO zŁ miesięcznie,
kierownikowi szkoleniapraktycznego od 300 do 650 zł miesięcznie,

dyrektorowi bursy, kierownikowi internatu - od 350 do 600 zł miesięcznie.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu
określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysŁugę lat,

2)

3)

4)

5)



motywacyjnego' funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny d,oraźnych zastępstw,

wysokośó i warunki wypłacania nagród oraz wysokość, i szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mięszkalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach

prowadzonych przez Powiat Prudnicki i skierował celem przeprowadzenia nego cjacji ze

zw iązkami zawo d owym i zł ze szaj ącym i n au cz yc i e l i.

Ad.6

1) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła informację

w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w śprawie uchwalenia

programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży.tku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr l59l394ll3 z dnia 16 paździemika 2OI3 r. ogłosił

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. Ww informacja

została zamieszczona 18 paździemika br. na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy

ogłoszeń Starostwi Konsultacje zostały przeprowadzonę w formie pisemnej poprzęz zgłaszanie

wniosków i uwag. Termin konsultacji ustalono od 24 pażdziemika 2013 r. do 7 listopada 2O|3 t.

odpowiedzialny za przwrowadzenie konsultacji był Wydział organizacyjny, Programów

Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego. Do Starostwa Powiatowego wpłynęły uwagi i

propozycje od trzęch organizacji:

1. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ochrony Zdrowia i Pomocy

Społecznej w Prudniku- brak zastrzeŻen do projektu, w ramach propozycji pozafinansowych -

Związek zainteresowany jest współpracą w zakesie: rodz. IV $ 4 projektu a w szczególności

ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

wszystkimi formamiwspółpracy określonymi wrodz. V $ 5 projektu, aw szczególności

konsultacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia,

pomocy społecznej;

2. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego- Zarządu Powiatowego w Prudniku- zastrzeżenia do

projektu Programu - brak wyszczególnienia w $ 4 Rozdziału IV projektu działan dotyczących



sfery działań publicznych vłyszczególnionych w art. 4 ustawy' będących statutowymi zadaniami

Stowarzyszenia tj. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP, ratownictwa i ochrony

ludności, działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; w ramach propozycji

pozafinansowych _ Stowarzyszenie zainteresowane jest wszystkimi formami współpracy

okeślonymi w rozdziale V $ 5 Projektu; w ramach propozycji finansowych, wsparcie rea|izacji

wszystkich zadań publicmych określonych w rozdziale IV $ 4 projektu ,, Programu współpracy'''

pośrednictwem Starostwa w wysyłaniu wniosków na odznaczenia państwowe i resortowe dla

zasłuŻony ch członków Stowarzyszenia.

3. Polskiego Związku Niewidomych- Koło Prudnik- brak zastrzeŻęh do projektu oraz brak

propozycji pozafinansowych. JeŻeli chodzi o propozycje finansowę Związek proponuje

zmniejszenie do 2000 zł kwoty na zadanie pkt 5 _działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z

przeznaczeniem środków na zadanie o charakterze powiatowym' a zabezpieczenie większej

kwoty środków na zadania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Naczelnik

poinformowała, że konsultacje uwaza się zawaŻnebezwzg|ędu na ilośó uczestniczących w nich

organizacji pozarządowych i podmiotórv wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pozytku publicznego i o wolontariacie.

Starosta Zaproponował zmniejszenie kwoty do 2000 zŁ na zadania pn. '' Działalnośó na rzecz osób

niepełnosprawnycĘ' pozostaŁą treśó projektu uchwały pozostawić bez zmian i poddał pod

głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" zaakceptował wniosek Starosty i przyj$ projekt uchwały Rady

Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, i skięrował wraz ze sprawozdanięm z przebiegu i wyników

konsultacji na posiedzenie Rady Powiatu; projekt uchwały stanowi załącznikdo protokołu.

2)Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt uchwaĘ Rady Powiatu w sprawie roz|<ładu godzin

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014 r. Projekt zal<łada

ustalenie rozkładu.godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w

2014 t. oraz plan dostępności świadczeń aptek ogólnodostępnych w porzę nocnej, niedziele,



święta i inne dni wolne od pracy. Burmistrz Prudnika, Głogówka oraz Białej pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały. Ponadto, Burmistrz Prudnika oraz Głogówka rjznali, Że aptekarue
powinni pełnić dyŻury w porze nocnej' niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Natomiast,
Burmistrz Białej ptzychylił się do prośby aptekarzy o niecelowości pełnienia dyŻurow. Izba
Aptekarska z Opola negatywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący dyżurów aptek z
terenu Głogówka. Z uwagi na to, iż opinia Izby Aptekarskiej nie jest wiąŻąca, Wydział proponuje
ptzyjąć i skierować projekt uchwały na sesję Rady Powiatu w Prudniku.

Starosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakręsie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenię Powiatu Prudnickiego w 2014 r. i skierował na

posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznikdo protokołu.

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

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie darowi zny udziału
nieruchomości. Przypomniał, ze Powiat jest właścicielem nięruchomości położonej w mieście
Biała, obręb Biała, oznaczonej jako działki: nr 136Ill, map6ll2, mapa21, o pow. 0,4792 ha, nr
136113,mapa21, o pow. 0,2166 ha, nr 136114,mapazl, o pow. 0,26gl ha, nr l37l,mapa2! o

pow. 0,1796 ha zapisanę w KW oPlPl00046948l7, w udziale 24lIO0. Ww nieruchomość

wykorzystywanabyła przez Zespół Szkół w Białej na potrzeby zsltiązane z edukacją. W dniu 30

sierpnia br. Radą Powiatu w Prudniku przyjęła uchwałę w sprawie włączenia Liceum
ogólnokształcącego w Białej, Tęchnikum w Białej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej do

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Zarząd Powiatu w związku z
powyższym' podjął decyzję w dniu 30 sierpnia br. o wygaśnięciu dotychczas przysługującego

prawa trwałego zarządu. W dniu 6 listopada br. BurmistrzBiałej zwrócił się do ZarząduPowiatu

z wnioskiem o dokonani e na rzecz Gminy Biała darowizny 24/IO0 części nieruchomości na celę

publiczne' co umożliwi Gminie uzyskanie tytułu prawnego do całej nieruchomości.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

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

zgody na dokonanię darowizny udziału nieruchomości i skierował na posiedzenie Rady Powiatu.

Proj ekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
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4) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2013 r.

Wydział oświaty (...) przedstawił wniosek o dokonanie zmiany planu pracy Rady Powiatu oraz

Komisji Zdrowia (...) polegającej na przesunięciu sprawozdania z rcalizacji Powiatowego

Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 z listopada na grudzien r. z uwagi na

rea|izację części działań ptzypadającą na listopad i grudzień.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął' projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 20|3 r. i skierował na posiedzenie Rady

Powiatu. Projekt uihwaĘ stanowi załącznik do protokołu.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwĄ Rady Powiatu zmieniający uchwałę w

sprawie zatwierdzęnia planów pracy komisji staĘch Rady Powiatu w Prudrtiku na II półrocze

2013.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2013 i

skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7

Zastępca Kierownika Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Pan Mieczysław

Stochniał przedstawił informację z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy

Zastępczej na lata 2O12-2OI4. Zastępca Kierownika PCPR w Prudniku szózegółowo omówił

informację w oparciu o określenie realizacji działań zaplanowanych w harmonogramie, które

stanowią i integralna część ,'Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. Pan

Mieczysław Stochniał powiedział, że jednym zwaŻniejszych celów, jakie założył PCPR jest:

- zapobieeanie umieszczęnia dziecka w pięczy zastępczej- w gminach na terenie Powiatu

Prudnickiego zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, ztego l osoba zatrudniona jest na umowę

zlęcenie w gminie Głogówek, pozostałe 2 osoby z gminy Prudnik zatrudnione są na czas

nieokreślony. PCPR w Prudniku na bieżąco prowadzi poradnictwo dla osób sprawujących


