
Protokół Nr  134/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 10 maja 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. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie: 

 1) rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku, 

 2) utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, 

6.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu: 

 1) informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2012, 

  2) informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu, jako zarządcy dróg powiatowych 

w Prudniku za lata 2010-2013. 



7.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na 

wyłonienie partnerstwa. 

8. Sprawy różne: 

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

odbudowę ogrodzenia terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, 

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

wszczęcie procedury zakupu masy mineralno – asfaltowej do naprawy ubytków w 

nawierzchniach drogowych, 

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 

w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – etap III- remont obiektu 

mostowego o JNI 3000221, 

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

użyczenie części działki nr 803, obręb Moszczanka, Gmina Prudnik w celu realizacji zadania 

przez Gminę Prudnik pn. „Remont mostku – kładki dla pieszych w Moszczance”, 

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

użyczenie części działki nr 924/3, obręb Moszczanka, Gmina Prudnik w celu realizacji 

zadania przez Gminę Prudnik pn. „Remont mostku w Łące Prudnickiej”, 

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (…) w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie 

na kandydata na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, 

7) przedstawienie pisma Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w 

Prudniku w sprawie Strategii Rozwoju  Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 

na lata 2011-2015, 

8) rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie propozycji zwiększenia środków 

finansowych oraz wyboru nowego wykonawcy zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu 

drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku.” 

9) rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie propozycji wyboru 

najkorzystniejszej  oferty na zadanie pn. „Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji 

przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT 500) jednostki ewidencyjnej Lubrza.”, 

9.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 

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

Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku. Projekt 

uchwały zakłada rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w 

Prudniku ul. Podgórna 5, w skład którego wchodzą: 

- Technikum Nr 1 w Prudniku, 

- Technikum Uzupełniające w Prudniku, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Prudniku, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna w Prudniku, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Prudniku, 

- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prudniku, 

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Prudniku, 

- I Liceum Profilowane w Prudniku, 

- Szkoła Policealna Nr 1 w Prudniku, 

- Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku, 

- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały i skierował go na posiedzenie Rady 

Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

2) Naczelnik Wydziału Oświaty (…) przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Projekt uchwały 

zakłada utworzenie z dniem 1 września 2013 r. zespołu szkół i placówek oświatowych pod 

nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z siedzibą w Prudniku 

ul. Podgórna 5, w skład którego będą wchodziły następujące szkoły: 

- Technikum Nr 1 w Prudniku, 

- Technikum Uzupełniające w Prudniku, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Prudniku, 



- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna w Prudniku, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Prudniku, 

- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prudniku, 

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Prudniku, 

- I Liceum Profilowane w Prudniku, 

- Szkoła Policealna Nr 1 w Prudniku, 

- Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku, 

- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały i skierował go na posiedzenie Rady 

Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Pan Adam Piotrowski- Dyrektor/Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2012.  Poinformował, że w porównaniu z rokiem 

2011 stan sanitarny Powiatu nie uległ istotnym zmianom. Dodał, że głównym celem 

działalności był nadzór nad warunkami sprzyjającymi zdrowiu mieszkańców powiatu poprzez 

nadzór i monitorowanie: sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, jakości wody do 

spożycia, stan sanitarno- techniczny obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stan 

sanitarny obiektów żywnościowo- żywieniowych, zakładów opieki zdrowotnej, placówek 

nauczania i wychowania, obiektów turystyczno- wypoczynkowych i innych obiektów 

użyteczności publicznej. Warunki zdrowotne środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie 

powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Pod 

nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej znajduje się 816 obiektów. W 

2012 r. przeprowadzono 1549 kontroli, wydano 339 decyzji administracyjnych oraz 20 

postanowień, nałożono 12 mandatów na kwotę 2000,00 zł   

Członkowie Zarządu szczegółowo analizowali przedstawioną informację. 

Starosta poddał pod głosowanie informację w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu  jednogłośnie” przyjął informację Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 



2012 i  skierował ją na posiedzenie Rady Powiatu. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

2) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła 

informację dotyczącą realizacji zadań Zarządu Powiatu, jako zarządcy dróg powiatowych w 

Prudniku za lata 2010-2013.  

 

Starosta poddał pod głosowanie informację w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu  jednogłośnie” przyjął informację dotyczącą realizacji zadań Zarządu 

Powiatu, jako zarządcy dróg powiatowych w Prudniku za lata 2010-2013 i  skierował ją na 

posiedzenie Rady Powiatu. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…)- Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnerstwa. 

Projekt uchwały zakłada ogłoszenie otwartego naboru dla podmiotów nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych, na wyłonienie partnera w celu wspólnej realizacji projektu w 

ramach Priorytetu II Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Projekt polegać będzie na: podniesieniu jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 

nauczycieli w powiecie, poprawie spójności programów doskonalenia nauczycieli z 

potrzebami szkół/ przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów doskonalenia nauczycieli, 

wzrost kompetencji dyrektorów szkół/ przedszkoli. Do obowiązków partnera należeć będzie 

współtworzenie projektu tj. przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie 

projektu, przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu, 

przeprowadzenie diagnozy w szkole/przedszkolu na podstawie której zostanie dokonany 

wybór oferty doskonalenia. Ponadto, zbudowanie rocznego planu wspomagania, współpraca 

przy przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii promocyjnej projektu, przygotowanie 

wniosku o płatność itp. Informacja o konkursie wraz z Regulaminem zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz w BIP. Oferty będzie można 

składać do dnia 3 czerwca 2013 r.; następnie będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej 

powołanej Zarządzeniem Starosty Prudnickiego.  



Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na 

wyłonienie partnerstwa. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

1)Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu omówiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody 

na odbudowę ogrodzenia terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. 

Ogrodzenie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku przy 

wjeździe na podwórko od strony ul. Krzywej zostało poważnie uszkodzone w wyniku 

wypadku samochodowego w dniu 18 lutego 2013 r. Mur  w dwóch miejscach wymaga pilnej 

naprawy, w celu zapewnienia należytej ochrony terenu oraz bezpieczeństwa użytkowników 

pasa drogowego i terenu Ośrodka. W sposób całkowity uległa uszkodzeniu jedna część muru 

natomiast na drugiej widać liczne pęknięcia, które zagrażają bezpieczeństwu. Ogrodzenie 

wokół Ośrodka zbudowane jest w postaci słupów i pól pomiędzy nimi murowanych  i 

tynkowanych. Dyrektor SOSW  Prudniku wnosi o wyrażenie zgody na odbudowę ogrodzenia 

z jednoczesną zmianą technologii tj. za pomocą paneli siatkowych.  

Wicestarosta zapytał, czy znany jest sprawca wypadku? 

 

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu poinformowała, że tak. 

 

Wicestarosta stwierdził, że dyrektor SOSW w Prudniku powinien wyegzekwować środki 

finansowe na pokrycie kosztów odbudowania ogrodzenia od sprawcy wypadku. 

 

Następnie, Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na odbudowę ogrodzenia terenu Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku ze środków pochodzących z budżetu szkoły. 

 

 2) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na wszczęcie procedury zakupu masy mineralno – asfaltowej do naprawy ubytków w 

nawierzchniach drogowych. Przypomniała, że Wydział rokrocznie zakupuje masę mineralno- 

asfaltową do naprawy ubytków w nawierzchniach drogowych  i własną brygadą naprawia 

ubytki o mniejszej powierzchni na drogach powiatowych sukcesywnie w okresie od maja do 



października. W budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł na zakup masy na 

gorąco.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury zakupu masy 

mineralno – asfaltowej do naprawy ubytków w nawierzchniach drogowych. 

 

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 1613 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – etap III- 

remont obiektu mostowego o JNI 3000221.” Wartość zamówienia wynosi: 825 785,13 zł 

netto, w przeliczeniu na EURO wynosi 205440. Źródło finansowania oraz kwota brutto, jaką 

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 703 300 zł brutto, w tym 

budżet powiatu- 50%, środki inne: NPPDL- II- dofinansowanie 50%. Termin realizacji 

zamówienia- VI-X 2013 r.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

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

zamówienia publicznego zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – etap III- remont obiektu mostowego o 

JNI 3000221.” 

 

4) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na użyczenie części działki nr 803, obręb Moszczanka, Gmina Prudnik w celu 

realizacji zadania przez Gminę Prudnik pn. „Remont mostku – kładki dla pieszych w 

Moszczance”. W dniu 25 kwietnia 2013 r. Burmistrz Prudnika zwrócił się z prośbą o zawarcie 

umowy dotyczącej użyczenia terenu w celu realizacji zadania pn. „ Remont mostku – kładki 

dla pieszych w Moszczance”. Most- kładka  dla pieszych nad rzeką Złoty Potok we wsi 

Moszczanka łączy drogę gminną z drogą powiatową nr 1618 O. Remont mostku nie 

spowoduje zmiany zabudowy istniejącego terenu. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  



Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie części działki nr 803, 

obręb Moszczanka, Gmina Prudnik w celu realizacji zadania przez Gminę Prudnik pn. 

„Remont mostku – kładki dla pieszych w Moszczance”. 

 

5) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu omówiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody 

na użyczenie części działki nr 924/3, obręb Moszczanka, Gmina Prudnik w celu realizacji 

zadania przez Gminę Prudnik pn. „Remont mostku w Łące Prudnickiej”. W dniu 25 kwietnia 

2013 r. Burmistrz Prudnika zwrócił się z prośbą o zawarcie umowy dotyczącej użyczenia 

terenu w celu realizacji zadania pn. „Remont mostku w Łące Prudnickiej”. Most pieszo- 

jezdny nad rzeką Złoty Potok we wsi Łąka Prudnicka znajduje się przy skrzyżowaniu drogi 

gminnej z drogą powiatową nr 1618 O. Remont mostku nie spowoduje zmiany zabudowy 

istniejącego terenu. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie części działki nr 

924/3, obręb Moszczanka, Gmina Prudnik w celu realizacji zadania przez Gminę Prudnik pn. 

„Remont mostku w Łące Prudnickiej”. 

 

6) Naczelnik Wydziału Oświaty (…) przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia treści 

ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Prudniku. W związku z zamiarem przekształcenia Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Prudniku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Prudniku, należy ogłosić konkurs na dyrektora placówki.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną treść ogłoszenia. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził projekt ogłoszenia o konkursie na kandydata na 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Treść ogłoszenia o 

konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora stanowi załącznik do protokołu. 

 

7) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum 

Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju  Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku na lata 2011-2015. Na posiedzeniu w dniu 26 



kwietnia br. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do ponownego przeanalizowania Strategii z 

uwzględnieniem aktualnego i przyszłego zakresu działania PCM na obecnym rynku, 

wykonywania prac remontowych i inwestycyjnych obecnie i w przyszłości, zbieżnych z 

rozwojem PCM i wymaganiami jakie stawia NFZ w 2016 r. Termin realizacji – do 30 

września 2013 r. Kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości. 

 

8) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie propozycji 

zwiększenia środków finansowych oraz wyboru nowego wykonawcy zadania pn. „Budowa 

miasteczka ruchu drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku.” 

Do przetargu  w/w zadanie złożono 4 oferty, spośród  których najkorzystniejszą oferta 

okazała się złożona przez Grzegorza Kulpok z Krępna na kwotę 92 114,09 zł, który odstąpił 

od podpisania umowy. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca odstąpił od 

podpisania umowy. Wysokość wadium wynosi 2 000,00 zł.  Zamawiający zatem może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. Druga najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane CHMIELAK Sp. z o.o. z Prudnika na kwotę 97 148,60 zł. 

Zamawiający  może  zwiększyć  kwotę, jaką  zamierzał przeznaczyć na realizację zadania z 

93 520,00 zł do kwoty 97 148,60 zł lub unieważnić postępowanie . 

 

Starosta Prudnicki zaproponował zwiększenie środków o kwotę 3 628,60 zł i poddał pod 

głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych o kwotę 

3628,60 zł oraz zatwierdził wybór nowego wykonawcy - Przedsiębiorstwo Budowlane 

CHMIELAK Sp. z o.o. z Prudnika na realizację zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu 

drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku.” 

 

9) Sekretarz Powiatu omówiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie propozycji wyboru 

najkorzystniejszej  oferty na zadanie pn. „Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji 

przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
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