
Protokół Nr 16712013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 06 grudnia 2013 ł:

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy

ob ecno ści stanowi ącej zaŁącznlk do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu

oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, Że w

posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.

\v 1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Pzewodn|czący Zarządu Powiatu)

2.Wicestarosta- Jozef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),

3. Członek Zarządu- Janusz Siano,

4' Członęk Zarządu- Częsła-w Dumkiewicz

5. Członek Zarządu- Krzy sztof Glombitza

co stanowi quorum, przy którym Zarząd moze obradowaó i podejmowac prawomocne

uchwały.

Ad.3
Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad:

1.otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad.

4.P rzy j ęcie p ro toko łu z p op rzednie go p o sied zenia.

5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok,

2) uchwalenia wieloletni ej pro gnozy fi nansowej Powiatu Prudnickiego,

3) uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 rok (przedstawienie prZęZ
Przewodniczącego Rady Powiatu opinii komisji Rady o projekcie budzetu),

4) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2014 rok,

5) zatwierdzenia planow placy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2014
rok.

6) wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych Z



plzygotowaniem i przeprowadzęnięm kwalifi kacji woj skowej,

7) wyraŻen|a zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

8) zmieniająca uchwałę w Sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działan na Rzecz
o sób Niepełnosprawnych na lata 200 6 -20 1 6.

6.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdania z realizacji
Powiatowego P ro gramu Ochrony Zdrow ia Psychicznego na |ata 2012-Ż015.

7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu oceny realizacji Powiatowego
Programu Działafi na Rzecz osób Niepelnosprawnych na lata 2006-2016.

8.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

1) zmian budzetu powiatu Prudnickięgo na 2013 rok,

Ż) zmian planu finansowego budzetu na 2013 rok.

9.Sprawy różne:

1) przedstawienie pisma Nordea Bank Polska S.A. w sprawie zmiany terminu wykupu
obligacji,

2) przedstawienie sprawozdania finansowego za paŹdziernik 2013 r. Prudnickiego Centrum

Medycznego S.A. w Prudniku,

3) rozpatrzenie propozycji Komisji przetargowej dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty

udzielenia zamówienia publicznego dla zadanl,a pn. ,,Przebudowa historycznego Traktu

Turystycznego Gór opawskich jako elementu europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku

drogi Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna,

'v- 4) rczpatrzenie wniosku Wydziału oświaty iZdrowiaw sprawie rozliczęnta dotacji w sprawie

dotyczącej powierzenia zadania Gminie Prudnik prowadzenia powiatowej biblioteki

publicznej.

5) rczpatrzenie wniosku Wydziału organtzacyjnego (...) dotyczącego wprowadzenia nowego

zadania- zakupu ze stawów komputerowych p ole asi ngo!\Ych.

l0.Zamknięcie posiedzenia Zarzącllu.

Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego

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



Ad. 4

Protokoł zpoprzedniego posiedzeniaprzyjęto bez odczytania. ,jednogłoŚnie''.

Ad.5

Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zęmbtoit przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

w sprawie Zmlan budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 t Pani Skarbnik poinformowała, Że

wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 86.198 zł , jednocześnie zmniejszono

budzet o kwotę I9.07I zł. Ponadto zwiększono plan wydatków:

- na drogi powiatowe na kwotę 10.000 zł

- na Starostwo Powiatowe w kwocie II0'327 złw tym na: wynaglodzenia i składki w kwocie

35.000 zl

- na wynagrodzenia w oświacie i specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych na kwotę

16.900 zł

- na pomoc społeczną- Dom Dziecka w Głogówku na kwotę 11700 zł i Domy Pomocy

Społecznej w kwocie 19.200 zł. Na wniosek PCPR w Prudniku zmniejszono plan wydatkow o

kwotę 2].000 zł.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie'

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

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

uchwały stanowi załączn|k do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Zmlany

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego, W którym uaktualniono plany

dochodów i wydatków budzetu według stanu na dzien podjęcia uchwały z uwzględnieniem

zmian planu dochodów i wydatków w tym: bieŻących i majątkowych. W 2OI4 r. zwiększono

plan wydatków biezących o 800.000 zł ( przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych

serii ,,F" 223 grudnia})l4 r. na23 grudnia 2021 r. ).

Starosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie'

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' przyjął' projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Zm:mLny

wieloletniej plognozy finansowej budzetu Powiatu Prudnickiego i skierował na posiedzenie



Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załączntk do protokołu.

3) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

budzetu Powiatu Prudnickiego na 2074 r., przedstawiła pismo Przewodniczącego Rady

Powiatu w sprawie opinii komisji Rady o projekcie budzetu. Skarbnik Powiatu

poinformowała, Że komisje stałe Rady Powiatu na posiedzeniach komisji zapoznały się z

projektem budzetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r. nie zgłosiły Żadnych wniosków o

dokonanie zmian do analizowanego materiału. Ponadto, poinformowała, Żę w uchwale

budzetowej na 2074 r. wprowadza się następujące zmlany w stosunku do przedstawionego

projektu z dnia 15 listopada2}I3 r.:

- zmniejszono plan rozchodów na2014 r. o 800.000 zł (wykup obligacji serii ,,F'')

- zwiększono plan wydatkow bieżących w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o

470'000 zł

- zwiększono plan wydatków w tozdziale 45020 Starostwa powiatowe o 325.000 zł na

pozostałe wydatki na działalność statutową,

- zwiększono rezerwy budzetu o 5.000 zł l rezerwę ogólną o 2'000 zł i rezęrwę na zaruądzanie

kryzysowe o 3.000 zŁl .

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

Zaruąd Powiatu,jednogłośnie" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

budzetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r

4) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na2014 r. celem zaopiniowania.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2014 r. Projekt uchwały

stanowi załączntk do protokołu.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwterdzęnia

planów placy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2a14 r. celem



zaoplnlowarua.

Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnie" poz5Ąywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w

sprawie zatwierdzęnia planow pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze

2014 r.; projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

6) Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania

niektórych zadan z zakresu administracji rządowej zwtązanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Przypomniała, Że zgodnie z ustawą z dnia

2I listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów

wojewódzkich sztabow wojskowych' wojskowych komendantów uzupełnień i starostów,

a takŻę wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Za przeprowadzenie kwalifikacji

wojskowej na terenie powiatu odpowiada Starosta. Projekt uchwały zakłada przyjęcie do

wykonania ptzez Powiat Prudnicki niektórych zadań z zabesu administracji rządowej

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie

powiatu prudnickiego w 2014 t. Wykonanie zadan następuje nas podstawie porozumienia

zawartego pomiędzy Wojewodą, a Powiatem Prudnickim.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu W sprawie

wykonywania niektórych zadan z zakręsu administracji rządowej zwlązanych

zptzygotowaniem i przeprowadzęniem kwalifikacji wojskowej i skierował go na posiedzenie

Rady Powiatu; projekt uchwały stanowi załącznlk do protokołu.

7) Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wytaŻenia zgody na

dokonanie darowizny nieruchomości. Projekt uchwały Rady Powiatu zal<Łada wyrazenie

zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Prudnik; nieruchomoŚci połozonej w

Prudniku oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18651402

mapa 10 o pow 0,6616 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW oP1P/00048936l4

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku, stanowiącej własnośó Powiatu Prudnickiego.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnte" ptzyjs. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŻenia

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu;



projekt uchwały stanowi załączntk do protokołu.

8) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- Pani Krystyna

Wilisowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmięniający uchwałę w sprawie

uchwalenia Powiatowego ProgramuDziałańnaRzeczosób Niepełnosprawnych na lata2006-

2016. Kierownik PCPR w Prudniku poinformowała, Ze wplowadzonę zmiany podyktowane

były koniecznością aktualtzacji programu w oparciu o uszczegołowienie mery.torycznych

założen oraz wprowadzeniu rozwtązan, mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie

barier ograntczĄących uczestnictwo osób niepełnosprawnych W Życiu społecznym,

zawodowym olaz w dostępie do edukacji. Projekt uchwały został poddany konsultacjom

społecznym z otganizacjami społecznymi, w wyniku których nle zgłoszono uwag i wniosków.

Następnie Pani Krystyna Wilisowska szczegółowo omówiła założeniado projektu uchwały.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnte" przyjąŁ projekt uchwały

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działan

na Iata Ż00 6 -20 I 6; proj ekt uchwały stanowi załącznik do

Ad.6

Rady Powiatu zmieniający uchwałę

na Rzecz osob Niepełnosprawnych

protokołu.

Naczelnik Wydziału oświaty (...) Pan Ryszard Matuszak przedstawił sprawozdanie

z reallzacji Powiatowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 201Ż-2015.

PrzypomniaŁ, Że uchwalenie Programu wynika z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o
ochronie zdrowia psychicznego. Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie

ochrony Zdtowia Psychicznego należy do zadan własnych samorządów województw,

powiatów i gmin. Prowadzenle działań określonych w Narodowym Programie ochrony

Zdrowta Psychicznego naleŻy do zadań własnych samorządów województw, powiatow

i gmin. W realizacji zadan wynikających z Programu mogą uczestniczyć równięz organizacje

społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki
wyznaniowe oraz grupy Samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne podmioty, które

zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu. ochrona zdrowia

psychicznego obejmuj e rcalizaĄę zadan dotyczących w szczegolności: promocji zdrowia

psychicznego i zapobiegania zaburzęnlom psychicznym' Zapewnięnia osobom z zaburzeniami

psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form

opieki i pomocy niezbędnych do Życia w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowania



wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwŁaszcza

zrozumienia, tolerancj t, Życzltwośct, atakŻe przeciwdziałania ich dyskryminacji. Rea1izatorzy

poszczegolnych działan Programu corocznie przedkładają sprawozd ania z realizacji Programu

wraz z propozycją zmian' Zespoł koordynujący dokonuj e analizy realtzacji Programu,

natomiast Naczelnik Wydziału zobowiązany jest przedstawiania informacji z realizacji
Pro gramu Zar ządowi P o wi atu, Radzi e P owi atu or az Marczałkowi Woj ewó dztwa.

Członkowie Zarządu szczegółowo zapoznali się z projektem Powiatowego Programu

Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Starosta poddał pod głosowanie sprawozdanie w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnle" przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu

ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2015 i skierował go na posiedzenie Rady

Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznlk do protokołu.

Ad.7

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- Pani Krystyna Wilisowska
przedstawiła ocenę redttzacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób
Niepełnosprawnych na lata 2006-2016. Kierownik PCPR w Prudniku poinform owała, Że

zadanta wynikające z realizacji w/w programu w dużej mięrze są realizowane, zarówno

z zal<resu rehabilitacji społecznej jak i zawodowej. Ponadto, realizowane są zadania

ustawowe, zadania dofinansowane Ze środków EFS, funduszy PFRON. Wiele zadan, które

realtzuje PCPR zostało poszerzonych i zaktualizowanych m.in. zadania z zabesurehabilitacji

społecznej' likwidacji lub ogtantczenia barier w poruszaniu się, likwidacji barier

transpottowych poprzez pomoc w zakupie i montaŻ oprzytządowania do samochodu oraz

uzyskania prawa jazdy. Zaktualizowano równieŻ zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej,

które zostało poszelzone o utrzymanie aktywności zawodowej popruez zapewnienie opieki

dla osoby zaleŻnej. PCPR w Prudniku prowadzi współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi

podmiotami, którym na sercu leŻy dobro osób niepełnosprawnych zamięszkujących teren

P owiatu Prudnickie go w ró zny ch dziedzinach Ży cia społeczne go.

Członkowie Zarządu szczegółowo zapoznali się z oceną realizacji Powiatowego Programu

D ziałan na Rze cz o s ób Niep ełno sprawnych na lata 20 0 6 -2O l 6 .

Starosta poddał pod głosowanie ocenę z realtzacji Powiatowego Programu w przedstawionyrn



zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnie" przyjął ocenę realizacji Powiatowego Programu Działan na

Rzecz osób Niepełnosprawnych na Lata 2006-2016 i skierował ją go na posiedzenie Rady

Powiatu. ocęna stanowi zaŁącznIk do protokołu.

Ad.8

1)Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie Zm|anbudzętu

Powiatu Prudnickięgo na 2013 rok.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu
!-- Prudnickiego na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2)Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmlan planu

finansowego budżetu na2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zrnian planu finansowego budżętu

na2013 rok' która stanowi załącznlk do protokołu.

Ad9

l)Skarbnik Powiatu- Pani Aleksandra Zęmbrofipoinformowała członkow Zarządu, Że złoŻyła

! wniosek do Nordea Bank Polska z zapfianiem o możliwośó Zmlany terminu wykupu obligacji

Serii ,,F'', a tym samym uwolnienia kwoty 800.000 zł, która pozwoli poprawić wskaźniki
zadłuŻenia w 2014 r., stworzy mozliwośó wykonania niezbędnych remontów na drogach

powiatowych oraz wydatków bieżących. Następnie dodała, Że w odpowiedzi Nordea Bank
Polska S.A. poinformował, Że Komitet Kredytowy Banku podjął poz1'tywną decyt1ę

w przedmiotowej sprawie, przedstawiając jednocześnie swoje warunki odnośnie przesunięcia

terminu wykupu akcji ti:

- kwota rozterminowania obligacji wynosi 800.00 zł,

- oprocentowanie: zmienne ustalone w oparciu o WIBoR 6M + stała maża Banku w

wysokości l,Isyo'



- pTowlzja),I}yo od kwoty rozterminowania tj.8O0 zł,

- spłata odsetek: bez zmian,

- wykup obligacji: jednorazowo do 23" 12.2021 r.

oferta, która przedstawił Bank jest waŻna do 3I,I2.2OI3 t

Pan Janusz Siano Zaproponował, aby spróbować wynegocjować niŻszą matŻę do wysokości

7,OOoń

Skarbnik Powiatu poinformowała, Że będzie jeszcze rozmawiaŁa z przed,stawicielami Banku
i spróbuj e wynegocj owaó korzystniej sze dla oprocentowanie.

Następnie Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił wstępnie przyjąć, Zaproponowane warunkt ptzez

Nordea Bank Polska S.A.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowę za pażdziernik 2OI3 I.

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku' Na koniec październ1ka2013 r. Spółka

wykazała stratę na poziomie I91.345,52 zł. Na ujemny wynik finansowy Spółki wpływ maja

niewykonania kontraktu w następujących procedurach:

- w Poradni Preluksacji w ilości 730 punktów 
' 
na kwotę 6.643,O0 zł,

- w Poradni Proktologicznej w ilości 1 .452,50 puŃtów, co daje kwotę 73 .217 ,7 5 zł,

- w Poradni Neonatologicznej w ilości 204,5 punktów, co daje kwotę 1.B81,40 zł'

- rra oddziale Noworodkowym w iloŚci 2.166,00 punktów, co daje kwotę 772.63Ż,00 zł,

- w Zakładzie opiekunczo- Leczniczym w ilości 232,80 punktów, co daje kwotę 17.460,00 zŁ

Niewykonanie kontraktu występuje równieŻ W ploglamie profilaktycznym leczenia choroby

Gaucher'a W kwocie 68.346,00 zł oTaz w programie profilaktycznym lęczenia

Mukopolisacharydozy w kwocie 962.160,30 zł. Łączna kwota niewykonań na koniec

miesiąca października kształtuje się na poziomie 151.834,15 zł bez programu leczenia
choroby Gaucher'a i Mukopolisacharydozy. Na ujemny wynik finansowy wpływ mają

równiez nadwykonania kontraktu w oddzi ałach dzięcięcym o 27 ,I9Yo chirurgicznym o 5,Ż60ń



oraz wewnętrznym o 6,28%0.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' powyŻsze przyj$ do wiadomości.

3) Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję Komisji Przetargowej dotyczącą wyboru

najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.

,,Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór opawskich jako elemęntu

europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi Prudnik_ Dębowiec- Wieszczyna''.

Do w/w przetatgu ofertę złoŻyło 7 oferentów, z których zdaniem Komisji Przetargowej

najkorzystniejszą okazaŁa się oferla złoŻona pTZeZ Konsorcjum: Adrian Bąk Przedsiębiorstwo

Robót InŻynieryjnych- Lider ul. Sosnowiecka l1, 47-2OO Kędzierzyn- KożLe, cena ofefty na

kwotę ].946 0]5,40 złbrutto, która spełniła wszystkie postawione wymogi w SIWZ. Zgodnle

z powyŻszym Komisj a Przetargowa Zwlaca się z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru

wskazanej oferty.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresię.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnie'' zatwierdziŁ wybór najkorzystniejszej oferty złoŻonej przez

Konsorcjum: Adrian Bąk Przedsiębiorstwo Robót InŻynieryjnych- Lider ul. Sosnowiecka 11,

47 -200 Kędzierzyn' Koźle na kwotę 7 .946 07 5,40 zł brutto zł w trybie udzielenia zamówienia

publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór

Opawskich jako elementu europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi prudnik-

Dębowiec- Wieszczyna''.

4) Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowta przedstawił wniosęk w sprawie rozliczęniadotacji

W sprawie dotyczącej powierzenia zadania Gminie Prudnik prowadzenia powiatowej

biblioteki publicznej. Urząd Miejski w Prudniku przedstawiŁ roz\iczenie zakupu ksiązek dla

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku, wraz ze sprawozdaniem tzeezowym,

zgodnie zPorozumieniem nr OZ-I.03L1.2013 w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadan

ptzewtdzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku zawartym w dniu

Ż stycznta2013 r. Kwota dotacji z funduszy Starostwa Powiatowego wynosiła ll.001 zł-

zakupiono za tę kwotę 356 ksiązek, które zostały włączone do zbiorów Miejskiej i Gminnej

Publicznej Biblioteki w Prudniku do działów. WypoŻyczalnia, Czylelnia i oddział dla Dzteci.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.



Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zatwrcrdził tozliczenie dotacji w sprawie dotyczącej
powierzeniazadania Gminie Prudnik prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału organizacyjnego (..) dotyczący
wprowadzenia nowego zadanta- zakupu zestawów komputerowych poleasingowych' Pani
Halina Lisiecka poinformowała, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy 3 komputery uległy
trwałemu uszkodzeniu, bez moŻliwości dalszej naplawy. W związku Z ezym istnieje
konieczność zakupu komputerów celęm zapewnienia ciągłości pracy Urzędu. Z uwagi na

ograniczone środki finansowe WydziaŁ proponuje zakupic komputery poleasingowe.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' v'ryrazlł zgodę na wprowadzenie nowego zadania
po 1 e gaj ące g o na zakupi e 4 ze stawów komputerów poleasingowych.

Ad.9

W związku Z Wczerpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki
i zanknął posiedzeni e Zarządu Powiatu.

podziękował za udział

Protokół sporządztła:

Aleksandra Grzech
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