
Protokół Nr 127/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 25 marca 2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 
 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. 

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu), 

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

3. Członek Zarządu- Janusz Siano, 

4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza, 

5. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz 

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

 
Ad. 3 
 
Starosta przedstawił projekt porządku obrad: 

1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. 

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

5. Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmian w porządku obrad Rady Powiatu 

zwołanej na dzień 28 marca 2013 r. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady 

Powiatu projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1) autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2013 rok, 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego, 

3) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 

zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 



7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego,   

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w 

Prudniku. 

6.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdania z wykonania 

planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2012 r. oraz informacji o 

stanie mienia komunalnego Powiatu Prudnickiego według stanu na dzień 31.12.2012 rok 

sporządzonej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

7.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 

rok 2013, 

2) planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2013 opłat za doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane. 

8.Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia skorygowanego 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

„Trzebina”. 

9.Sprawy różne: 

1) rozpatrzenie wniosku  dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej na 

termomodernizację obiektu szkolnego w Prudniku ul. Podgórna 5  oraz sali gimnastycznej i 

łącznika sportowego w Prudniku ul. Prężyńska 3-5-7, 

2) rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Głogówku w sprawie wyrażenia zgody na  

dokonanie naboru do klasy „mundurowej”  w LO – Zespół Szkół w Głogówku, 

3) rozpatrzenie wniosku  Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie wszczęcia postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego dla 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku”. 

4)rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku w 

sprawie wyrażenia zgody na realizację innowacji pedagogicznych uwzględniających nowe 

podstawy programowe w zakresie przedmiotów fizyka i przyroda na lata 2012-2015 



10.Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

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

porządek został poddany pod głosowanie  i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.  4 

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 

 

 Ad. 5 

 

Starosta Prudnicki  przedstawił wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o  

zmianę  porządku obrad sesji Rady Powiatu  zwołanej na 28 marca 2013 r. w sprawach:  

1) autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2013 r. 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego. 

3) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 

zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego,   

 

Skarbnik Powiatu- Pani Aleksandra Zembroń omówiła projekt uchwały dotyczący 

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2013 r. Poinformowała, że zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji w 

latach 2013-2014 projektu realizowanego przez PCPR w Prudniku pn. „Wzrost kompetencji 

życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku” na wartość 580.000 zł, w 

tym w 2013 r.- 294.678 zł. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego, w którym  zakłada się wprowadzenie 

wspomnianego projektu realizowanego przez PCPR w Prudniku do wykazu przedsięwzięć. 

Ponadto uaktualniono plany dochodów i wydatków budżetu według stanu na 28 marca 2013 r. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekty uchwał w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, że z poprzednio omawianymi 

projektami uchwał wiąże się  wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i 

umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” w 

ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w 

Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kolejny projekt systemowy, który PCPR w 

Prudniku już realizował. W ramach realizacji w/w projektu Powiat Prudnicki wniesie wkład 

własny w wysokości 10,5% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu tj. 60 900,00 zł. 

Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat tj. 2013-2014. Kwota dofinansowania z 

Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 519 100,00 zł. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 



Społecznego i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu; projekt uchwały stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w 

sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. W związku z brakiem 

potrzeb i niewykorzystaniem środków na dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w kwocie 19 261zł  na dzieci  oraz 

kierując się konieczności a optymalnego wykorzystania środków finansowych oraz 

widocznymi potrzebami PCPR w Prudniku proponuje przesunięcie w/w kwoty na zadanie  

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze na dzieci. Po dokonaniu zmian podział środków kształtuje się następująco: 

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze - 200.754,00 zł, w tym: 

      - dorośli- 156.493,00 zł 

      - dzieci- 44.261,00 zł 

2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych- 20.000,00 zł na dzieci, 

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych- 85.739,00 zł w tym: 

      - dorośli- 77.000,00 zł 

      - dzieci- 8.739,00 zł 

Projekt uchwały Rady Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną 

Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  zmieniający uchwałę 

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy  w Prudniku. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu. 

 



Starosta poddał pod głosowanie skierowanie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu w 

Prudniku w sprawie  wprowadzenia zmian  w porządku obrad sesji Rady Powiatu  zwołanej 

na 28 marca 2013 r.   

 

Zarząd Powiatu  „jednogłośnie” postanowił skierować wniosek do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Prudniku w sprawie  wprowadzenia zmian  w porządku obrad sesji Rady Powiatu  

zwołanej na 28 marca 2013 r.  dotyczących projektów uchwał : 1) autopoprawki do projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r., 2) zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego,  3) przyjęcia do realizacji 

projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu, 4) zmieniający uchwałę w sprawie 

określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy  w Prudniku.  Wniosek stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Ad. 6 
 
Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej za 2012 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Powiatu 

Prudnickiego według stanu na dzień 31.12.2012 rok sporządzoną zgodnie z art. 267 ust. 1  

pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

Członkowie Zarządu szczegółowo zapoznali się z przedstawionym sprawozdaniem i 

informacją. 

 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie i informację.  

 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” przyjął sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej oraz  informację o stanie mienia komunalnego Powiatu 



Prudnickiego  i skierował  na posiedzenie Rady Powiatu. Sprawozdanie i informacja stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 

 

1) Naczelnik Wydziału Oświaty (…) Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu w sprawie Regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli na 2013 rok. Dofinansowaniem objęci będą nauczyciele, którzy 

zwrócili się do dyrektora szkoły lub placówki z odpowiednim wnioskiem oraz zostali przez 

niego ujęci we wniosku złożonym do organu prowadzącego w terminie do 30 listopada 2012r. 

Nauczyciel ubiegający się   o dofinansowanie składa do dyrektora szkoły lub placówki w 

terminie do 26 kwietnia 2013r. lub do 6 grudnia 2013 r. aktualny wniosek, zaświadczenie o 

uczestnictwie w danej formie kształcenia lub doskonalenia zawodowego oraz dowód wpłaty. 

Następnie, Dyrektor proponuje wysokość dofinansowania, biorąc pod uwagę wysokość 

wniesionej przez nauczyciela opłaty, kadrowe potrzeby  szkoły lub placówki, rodzaj i 

kierunek studiów lub kursu oraz inne informacje. Dyrektor składa zbiorczą listę nauczycieli 

wraz z kompletną dokumentacją do organu prowadzącego w terminach do 30 kwietnia 2013 r. 

lub do 10 grudnia 2013 r. Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku. Nauczyciel, który nie 

zaliczył semestru studiów podyplomowych traci prawo do dofinansowania przez okres 

powtarzania semestru/kursu, za wyjątkiem powtarzania z powodu choroby lub innego 

wypadku losowego. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie musi je zwrócić w całości 

lub część w przypadku, jeżeli w trakcie trwania nauki lub w terminie 3 lat po jej ukończeniu 

rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem i przejdzie do innej placówki oświatowej 

niepodlegającej Powiatowi Prudnickiemu, lub z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy 

bez wypowiedzenia z jego winy. Przedmiotowy projekt uchwały podlega konsultacji ze 

związkami zawodowymi nauczycieli. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały w sprawie Regulaminu 

dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2013 rok i 

skierował go do konsultacji ze związkami zawodowymi nauczycieli; projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 



2) Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia  przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w 

sprawie planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2013 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2013 opłat za doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane. Projekt uchwały zakłada, że w 2013 r. finansowane będą następujące formy 

wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli: - współorganizacja doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli poprzez umowę z  Zarządem Województwa Opolskiego – 

dotacja w wysokości- 29 000 zł; - organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i 

przedmiotowych, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze- 5 400zł;- organizacja szkolenia rad 

pedagogicznych- 8 szkoleń x 450zł- 3 600zł - przygotowanie materiałów szkoleniowych i 

informacyjnych-  590zł. Ponadto, dofinansowaniem objęte zostaną następujące formy 

kształcenia i doskonalenia na kwotę 16 410zł: - kształcenie w zakresie studiów magisterskich 

i podyplomowych, kursy kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do pracy w szkole oraz kursy 

kwalifikacyjne nadające kwalifikacje drugiej lub kolejnej specjalności- maksymalna kwota 

dofinansowania 1100zł; - kursy kwalifikacyjne i udoskonalające oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego w zakresie języków obcych- maksymalna kwota dofinansowania: 

1100zł; - inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli- maksymalna kwota 

dofinansowania-600 zł; - kursy specjalistyczne dla nauczycieli nauki zawodu- maksymalna 

kwota dofinansowania 1100zł. 

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt  uchwały w sprawie planu finansowania form 

wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania w roku 2013 opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane i skierował go 

do  konsultacji ze związkami zawodowymi nauczycieli; projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 8 

Pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pan Henryk Lenkowski przedstawił projekt 

postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia skorygowania projektu   miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”. Poinformował, że 



Wójt Gminy Lubrza pismem nr ZPI.6721.1.27.2012 z dnia 08.03.2013 r. zwrócił się z 

wnioskiem o uzgodnienie skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu górniczego „ Trzebina”. Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje 

uzgodnić w/w  projekt.  

 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt postanowienia Zarządu Powiatu.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął postanowienie w sprawie uzgodnienia skorygowanego 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego                     

„Trzebina”; postanowienie stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9 

1) Naczelnik Wydziału Oświaty (…) przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Prudniku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 

wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu szkolnego w Prudniku 

ul. Podgórna 5  oraz sali gimnastycznej i łącznika sportowego w Prudniku ul. Prężyńska 3-5-

7. Wysokość zabezpieczenia środków kształtuje się następująco:  dla obiektu szkolnego na ul. 

Podgórna 5- 26.000 zł;  dla sali gimnastycznej i łącznika ul. Prężyńska 3-5-7- 14.000 zł 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie”  wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na 

wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu szkolnego w Prudniku 

ul. Podgórna 5  oraz sali gimnastycznej i łącznika sportowego w Prudniku ul. Prężyńska 3-5-

7. 

 

2) Naczelnik Wydziału Oświaty (…) przedstawił  wniosek dyrektora Zespołu Szkół w 

Głogówku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie naboru w roku szkolnym 2013/2014 do 

klasy o profilu mundurowo- ratunkowym w LO- Zespół Szkół w Głogówku. Poinformował, 

że z przeprowadzonej analizy wśród uczniów klas kończących gimnazjum w Głogówku i 

Racławicach Śląskich wynika, że jest duże zainteresowanie dalszym kształceniem w klasach 

o profilu mundurowym. Szkoła jest przygotowana merytorycznie oraz infrastrukturalnie do 

prowadzenia wspomnianego kierunku.  Ponadto, placówka posiada kadrę nauczycielską 



przygotowana do prowadzenia zajęć w klasie mundurowej. Dodał, że szkoła nawiązała 

kontakt z WSzW w Opolu, Powiatową Komendą PSP w Prudniku i Krapkowicach oraz 

Jednostką Wojskową w Krapkowicach oraz służbami medycznymi w Prudniku i 

Kędzierzynie- Koźli.   

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na dokonanie naboru w roku szkolnym 

2013/2014 do klasy o profilu mundurowo- ratunkowym w LO- Zespół Szkół w Głogówku. 

 

3) Sekretarz Powiatu omówiła wniosek Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa miasteczka ruchu 

drogowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku”.  Przedmiotem 

zamówienia jest budowa miasteczka ruchu drogowego oraz wyposażenie w elementy małej 

architektury na terenie Ośrodka. Prace polegać będą na pracach przyziemnych, wykonaniu 

nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową toru rowerowego oraz wyposażeniem 

miasteczka min. w wiatę namiotową, ławki, przenośnymi stojakami na rowery, przenośnych 

znaków sygnalizacyjnych świetlnych. Wartość zamówienia wynosi 76.032,52 zł netto, w 

przeliczeniu na EURO ( 4,0196) wynosi 18.915,44 . Źródłem finansowania oraz kwota brutto, 

jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia stanowi: 

- budżet powiatu- 4.676,00 zł, 

- środki UE- 79.492,00 zł 

- środki inne- 9.352,00 zł. 

Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 31 lipca 2013 r.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego dla Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego w Prudniku”.   

 

4) Naczelnik Wydziału Oświaty (…) przedstawił  wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku w sprawie wyrażenia zgody na realizację innowacji 

pedagogicznych uwzględniających nowe podstawy programowe w zakresie przedmiotów 
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