
Protokół Nr 137/13 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 22 maja  2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 

Starosta 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. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok, 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2013 rok, 

6.Sprawy różne: 

1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu  w sprawie wszczęcia procedury 

wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. 

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i pieszego – etap III- remont obiektu mostowego o JNI 3000221” w branży 

drogowej, mostowej i instalacyjnej, 



2) rozpatrzenie wniosku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w sprawie 

likwidacji pieca gazowego lub wskazania innego sposobu zagospodarowania, 

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie przyjęcia rozliczenia 

dotacji celowej projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”, 

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie prośby Gminnego 

Centrum Kultury w Białej o dofinansowanie wyjazdu grupy tanecznej Little Stars na 

Mistrzostwa Europy Cheerleaders Cheerdance Sunshine Cup 2013, 

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie wniosku dyrektora 

Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku o dofinansowanie wyjazdu na 

Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych, 

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie wszczęcia postępowania 

na udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu 

Prudnickiego i jednostek organizacyjnych”, 

7) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie oferty realizacji zadania 

publicznego złożonej przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pt. „Promocja sztuki i 

kultury Powiatu Prudnickiego przez seniorów” 

8) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie oferty realizacji zadania 

publicznego złożonej przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło w Prudniku pt. 

Kultywowanie historii i tradycji Żołnierzy Wojska Polskiego w Powiecie Prudnickim” 

9) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku w sprawie przyznania 

środków finansowych na nagrody dla laureatów konkursu literackiego poświęconego pamięci 

Rafała Urbana – „śląskiego Homera” o temacie „Mój dom-moja domowizna, jestem ich 

częścią”, 

10) rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie propozycji wyboru 

najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa serwera wraz z 

systemem operacyjnym oraz licencjami klienckimi do wdrożenia usługi katalogowej (Active 

Directory) w Starostwie Powiatowym w Prudniku, 

11) przedstawienie pism w sprawie nawiązania współpracy z Krajowym Rejestrem Długów z 

siedzibą we Wrocławiu,  Rejestrem Dłużników „Erif” z siedzibą w Warszawie, 

12) przedstawienie wniosku Zarządu MKS „SMYK” w Prudniku w sprawie dofinansowania 

do wyjazdu na zawody sportowe - Półfinał i Finał Mistrzostw Polski,  

13) przedstawienie wniosku Związku Harcerstwa Polskiego Związku Drużyn Ziemi 

Prudnickiej Hufiec Nysa w sprawie wsparcia finansowego, 



14) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku w 

sprawie  dofinansowania wizyty uczniów z Nadwórnej. 

15) rozpatrzenie wniosku dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w 

Racławicach Śl. w sprawie wyrażenia zgody na montaż kolektorów słonecznych oraz 

instalacji do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej w ORiOP 

7.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) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.  

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Prudnickiego na 2013 r. , która stanowi załącznik do protokołu. 

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

finansowego budżetu na 2013 r. 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu 

na 2013 r., która stanowi załącznik do protokołu.Ad. 6 

1)Sekretarz Powiatu pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Wydziału Infrastruktury 

Powiatu  w sprawie wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego 

wielobranżowego nad realizacją zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w 

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

mostowego o JNI 3000221” w branży drogowej, mostowej i instalacyjnej. Sekretarz Powiatu 

przypomniała, że w dniu 17 maja br. Powiat ogłosił przetarg nieograniczony na realizację  



w/w zadania, polegającego na: czyszczeniu i konserwacji stalowych łożysk wałkowych oraz 

remoncie przegubu Gerbera, wykonaniu nowej płyty żelbetowej, zespolonej z istniejącą 

pierwotna płytą wraz z wykonaniem szczelnej izolacji obiektu mostowego, nawierzchni 

bitumicznej jezdni, wykonaniu krawężników, kap chodnikowych i gzymsów, nawierzchni 

chodnika oraz ścieżki pieszo rowerowej z polimerobetonu wraz ze szczelnym 

zabezpieczeniem przerw dylatacyjnych. Ponadto, wykonanie dylatacji na jezdni i chodnikach, 

montażu bariero poręczy, montażu i demontażu sieci i urządzeń obcych wraz z remontem 

systemu podwieszenia, wykonaniu nawierzchni z kostki polbruk i brukowej na połączeniu 

nawierzchni istniejącego chodnika i jezdni z remontowanym obiektem wraz z niezbędnymi 

pracami związanymi z dowiązaniem skorygowanej niwelety mostu do istniejącego układu 

drogowego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 4 czerwca 2013 r. Realizowane prace 

wymagają specjalistycznego nadzoru inwestorskiego. Pierwotnie zakładano na sfinansowanie 

nadzoru kwotę 10.000 zł brutto, jednakże po dokonaniu wnikliwej analizy rynku usług w tym 

zakresie, na podstawie projektu wykonawczego stwierdzono, iż konieczne jest zwiększenie 

zakładanej kwoty do wysokości 25.000 zł. Zwiększona kwota pochodzi z oszczędności po 

zimowym utrzymaniu dróg.   

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie”  wyraził zgodę na zwiększenie kwoty do 25.000 zł brutto 

oraz wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego wielobranżowego 

nad realizacją zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy 

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

3000221” w branży drogowej, mostowej i instalacyjnej. 

 

2) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła wniosek 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w sprawie likwidacji pieca gazowego lub 

wskazania innego sposobu zagospodarowania. Dyrektor w piśmie informuje, że już 

trzykrotnie piec był wystawiany na stronie internetowej Allegro w drodze licytacji, mimo to 

nie przyniosło to zamierzonego rezultatu. Nie zgłosił się żaden potencjalny nabywca. 

Zamieszczane również było ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. Ponadto, pracownicy DPS kontaktowali się telefonicznie 

z kilkoma instytucjami oraz firmami w celu nieodpłatnego nabycia pieca. Żaden z 

potencjalnych nabywców nie był zainteresowany. W związku z powyższym dyrektor wnosi o 



wyrażenie zgody na likwidację pieca gazowego z zasobnikiem wody i 2 naczyniami 

przeponowymi lub wskazanie innego sposobu jego zagospodarowania.  

 

Starosta Prudnicki zaproponował, aby spróbować po raz ostatni sprzedać piec, wystawiając go 

na licytację na stronie internetowej Allegro za kwotę 2.000 zł, po czym poddał wniosek pod 

głosowanie. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” postanowił wystawić w drodze licytacji piec gazowy będący 

na stanie  Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za kwotę 2.000 zł na stronie internetowej 

Allegro.  

 

3) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) omówiła wniosek w sprawie przyjęcia 

rozliczenia dotacji celowej projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” na kwotę 1.012,94 zł. 

Zgodnie z § 5 umowy dotacji celowej nr 2012/IP.IN./226 Gmina Nysa jako Lider projektu 

przedłożyła rozliczenie udzielonej dotacji wraz z kopiami dokumentów potwierdzających 

wykonanie zadania. Rozliczenie dotacji składa się z dokumentów potwierdzających 

wykonanie zadania (protokół odbioru Analizy Wykonalności oraz kserokopie zawartej 

umowy z wykonawcą Analizy Wykonalności). 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął rozliczenie dotacji celowej projektu „Partnerstwo 

Nyskie 2020”. 

 

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek w sprawie prośby 

Gminnego Centrum Kultury w Białej o dofinansowanie wyjazdu grupy tanecznej Little Stars 

na Mistrzostwa Europy Cheerleaders Cheerdance Sunshine Cup 2013, które odbędą się w 

dniach 29-30 czerwca 2013 r. w Rimini we Włoszech. W trakcie rozmowy telefonicznej 

przedstawiciel GCK w Białej poinformował, że proszą o dofinansowanie w formie użyczenia 

pojazdu wraz z kierowcą typu bus- autobus należącego do Starostwa Powiatowego w 

Prudniku. W związku z tym, że w budżecie Wydziału obecnie brakuje środków oraz fakt, że 

pojazd został zakupiony ze środków PFRON (zgodnie z umową może być wykorzystywany 

do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu) proponuje się 

negatywnie rozpatrzyć wniosek.  



 

Starosta zaproponował, aby ze względu, na rangę zawodów tj. Mistrzostwa Europy przychylić 

się do prośby Gminnego Centrum Kultury w Białej i przeznaczyć kwotę 1.000 zł w ramach 

promocji Powiatu Prudnickiego, po czym poddał zgłoszoną propozycję pod głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił dofinansować wyjazd grupy tanecznej Little Stars 

na Mistrzostwa Europy Cheerleaders Cheerdance Sunshine Cup 2013 do Rimini we Włoszech 

do kwoty 1.000 zł 

 

5) i 14) Na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszona została Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku- Pani Jadwiga Harasymowicz, która zwróciła się z 

wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców 

szkół ponadgimnazjalnych do Gorlic w dniach 1-21.06.2013 r. Mistrzostwa Polski w Piłce 

Koszykowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych organizowane są od kilku lat w Gorlicach 

przez lokalny klub sportowy UKS „Badmin”. Wpisowe na turniej wynosi 350 zł od drużyny, 

koszt pobytu jednego uczestnika  (wyżywienie i noclegi) wynosi 249 zł. Z uwagi na fakt, że 

jedzie 12 zawodników + trener + kierowca, łączne koszty to  3.486 zł. SZS w Opolu, z 

powodu mniejszych środków finansowych w stosunku do lat poprzednich, nie dofinansowuje 

żadnych zawodów imprez centralnych, więc szkoła nie otrzyma dofinansowania. Prezes SZS 

w Opolu podczas rozmowy telefonicznej, zaproponował, aby szkoła, jako reprezentant 

Opolszczyzny w zawodach centralnych zwróciła się o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego w 

Opolu. Dyrektor ZSO Nr 1 w Prudniku dodała, że udało jej się pozyskać na wyjazd kwotę 

1.000 zł od sponsorów, drugie tyle jest w stanie wygospodarować, ze środków szkoły, 

jednakże nie jest w stanie zabezpieczyć pełnej kwoty kosztów. 

 

Starosta zaproponował, aby wyrazić zgodę na dofinansowanie wyjazdu w kwocie 2.000 zł na 

Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców z uwagi na niewątpliwy sukces uczniów 

szkoły. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie  2.000 zł wyjazd 

na Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych do Gorlic. 

 

Ponadto, Pani Jadwiga Harasymowicz podziękowała członkom Zarządu Powiatu za udzielone 

wsparcie finansowe, po czym poinformowała, że w dniach od 03-08.06.2013 r. w ramach 



podpisanego porozumienia partnerskiego między I Liceum Ogólnokształcącym, a Liceum w 

Nadwórnej- szkoła będzie gościła uczniów z Ukrainy. Dodała, że udało się załatwić noclegi                  

i wyżywienie dla gości, potrzebne jest wsparcie finansowe, aby zorganizować chociaż jeden 

wyjazd np. do Krasiejowa do Dinoparku. Koszt wyjazdu będzie wynosił ok. 1.500 zł. 

 

Starosta Prudnicki zaproponował, aby przeznaczyć kwotę 1.000 zł, która zostanie 

przeznaczona na sfinansowanie wyjazdu do Krasiejowa gości z Ukrainy, po czym poddał pod 

głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie kwoty 1.000 zł, która zostanie 

przeznaczona na sfinansowanie wyjazdu do Krasiejowa zaproszonych gości z Ukrainy. 

 

6) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia 

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Dostawa energii 

elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego i jednostek organizacyjnych”. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego i jednostek 

organizacyjnych: Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, Prudnik, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, Prudnik, Zespół Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Prudniku ul. Podgórna 5, Prudnik,  Dom Pomocy Społecznej ul. Młyńska 11, Prudnik,  

Zespół Szkół  Rolniczych ul. Kościuszki 76, 8-200 Prudnik, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku , ul. Kościuszki 55 A,  Prudnik, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, ul. 

Jagiellońska 21, Prudnik, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Prudniku ul. 

Młyńska 1, Prudnik, Zespół Szkół w Głogówku, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek, 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Głogówku, ul. Batorego 2, Głogówek, Dom 

Dziecka w Głogówku, ul. 3-go Maja 21, Głogówek, Ośrodek Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich ul. Zwycięstwa 34, Głogówek. Wartość zamówienia 

wynosi: 570.032,34 zł netto, w przeliczeniu na EURO ( 4,0196) wynosi: 141.813,20. 

Zamawiający zabezpieczył środki na sfinansowanie zamówienia w kwocie 701.140,00 zł 

brutto. Termin realizacji zamówienia od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

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

zamówienia publicznego zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Prudnickiego 

i jednostek organizacyjnych”. 



 

7) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek w sprawie oferty 

realizacji zadania publicznego złożonej przez Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pt. 

„Promocja sztuki i kultury Powiatu Prudnickiego przez seniorów” w trybie 

pozakonkursowym w 2013 r. W dniu 17 maja 2013 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył 

ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Promocja sztuki i kultury Powiatu Prudnickiego 

przez seniorów”. Zgodnie z Programem współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2013 r. , mając na uwadze art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek organizacji organ 

wykonawczy  j.s.t może zlecić organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacje 

zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, pod warunkiem, że wysokość 

dofinansowania zadania nie przekroczy 10.000 zł, a także nie będzie realizowane w okresie 

dłuższym niż 90 dni. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ofert należy zamieścić ją w 

BIP, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej celem zgłaszania uwag. W budżecie 

Powiatu zabezpieczone są środki na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań- 

niewykorzystane w konkursie w wysokości 4.195 zł. Wydział proponuje przyznać dotację w 

kwocie 1.800 zł. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął decyzję o powierzeniu realizacji zadania publicznego 

złożonej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku pt. „Promocja sztuki i kultury Powiatu 

Prudnickiego przez seniorów” w trybie pozakonkursowym w 2013 r. 

 

8) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek w sprawie oferty 

realizacji zadania publicznego złożonej przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło w 

Prudniku pt. Kultywowanie historii i tradycji Żołnierzy Wojska Polskiego w Powiecie 

Prudnickim” w trybie pozakonkursowym w 2013 r. Zgodnie z Programem współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. , mając na uwadze art. 19 a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

wniosek organizacji organ wykonawczy  j.s.t może zlecić organizacji z pominięciem 

otwartego konkursu ofert realizacje zadania publicznego o charakterze lokalnym lub 



regionalnym, pod warunkiem, że wysokość dofinansowania zadania nie przekroczy 10.000 zł, 

a także nie będzie realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. W terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ofert należy zamieścić ją w BIP, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

celem zgłaszania uwag. W budżecie Powiatu zabezpieczone są środki na zlecenie 

organizacjom pozarządowym realizacji zadań- niewykorzystane w konkursie (w ramach 

zadania: kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego) w wysokości 4.195 zł. Wydział 

proponuje przyznać dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowana tj. 2.395 zł.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął decyzję o powierzeniu realizacji zadania publicznego 

złożonej przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło w Prudniku pt. Kultywowanie 

historii i tradycji Żołnierzy Wojska Polskiego w Powiecie Prudnickim” w trybie 

pozakonkursowym w 2013 r. 

 

9) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek w sprawie przyznania 

środków finansowych na nagrody dla laureatów konkursu literackiego poświęconego pamięci 

Rafała Urbana – „śląskiego Homera” o temacie „Mój dom-moja domowizna, jestem ich 

częścią”. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

województwa opolskiego. Uzyskane Patronaty Honorowe wykazują potrzebę organizowania 

takich imprez kulturalnych. Na w/w konkurs zgłoszono 78 prac, co świadczy o ogromnym 

zainteresowaniu konkursem. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 24.05.2013 r. o 

godz. 1000  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie”  podjął decyzję o dofinansowania w kwocie do 800 zł, z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów cateringu konkursu literackiego poświęconego pamięci 

Rafała Urbana – „śląskiego Homera” o temacie „Mój dom-moja domowizna, jestem ich 

częścią” organizowanego przez Zespół Szkół w Głogówku. 

 

10) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej  w sprawie propozycji 

wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa serwera 

wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami klienckimi do wdrożenia usługi katalogowej 



(Active Directory) w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Do przetargu  na realizację w/w 

zadania złożono 11 ofert, spośród których najkorzystniejszą oferta okazała się złożona przez 

Pana Jakuba Maćkowskiego Centrum Szkolenia Komputerowego z Dąbrowy Górniczej na 

kwotę 18.650,49 zł brutto, uzyskując w kryterium cena 100 pkt. Oferta ta zdaniem Komisji 

Przetargowej okazała się najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki 

określone w SIWZ oraz jest najtańsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty zadania 

publicznego pn. „Dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami klienckimi 

do wdrożenia usługi katalogowej (Active Directory) w Starostwie Powiatowym w Prudniku” 

na kwotę 18.650,49 zł.  

 

11) Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo w sprawie nawiązania współpracy z Krajowym 

Rejestrem Długów z siedzibą we Wrocławiu,  Rejestrem Dłużników „Erif” z siedzibą w 

Warszawie. Nadmienić należy, że dzięki dostępowi do bazy dłużników będziemy mogli na 

bieżąco kontrolować sytuację finansową naszych wierzycieli. W załączeniu kserokopie 

dostarczonych ofert. 

 

Starosta Prudnicki powiedział, ze należy rozważyć zasadność korzystania z tych usług.  

 

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości. 

 

12) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek Zarządu MKS „SMYK” 

w Prudniku w sprawie dofinansowania do wyjazdu na zawody sportowe w kwocie 5.000 zł. 

MKS „ SMYK” Prudnik jest klubem, w którym trenuje młodzież ucząca się w wieku od 10 do 

21 lat. Drużyny często występują w rozgrywkach ligowych reprezentując nasz region. W 

sezonie 2012/2013 drużyny osiągnęły bardzo dobre wyniki. Drużyna młodzików zajęła I 

miejsce w opolskiej lidze wojewódzkiej, kadeci wygrali ligę śląsko- opolską. Juniorzy zajęli I 

miejsce w opolskiej lidze woj., a juniorzy starsi V  w lidze śląsko- opolskiej. Juniorzy starsi 

występowali w Finale Mistrzostw Polski zajmując II miejsce. Drużyna kadetów gra dalej w 

Półfinałach Mistrzostw Polski, gdzie zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do finałów w 

Opalenicy. Udział w Półfinale i Finale Mistrzostw Polski wiąże się z bardzo dużymi kosztami 



tj. 18.000 zł. Budżet, jakim Zarząd Klubu dysponuje, nie jest w stanie sprostać sfinansowaniu 

w/w wyjazdu.  Wydział Organizacyjny (…) nie ma wolnych środków finansowych, które 

mógłby zarekomendować  na dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu MKS „SMYK”                   

w Prudniku w sprawie dofinansowania do wyjazdu na zawody sportowe z uwagi na brak 

wolnych środków finansowych w budżecie Powiatu. 

 

13) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) przedstawiła wniosek Związku Harcerstwa 

Polskiego Związku Drużyn Ziemi Prudnickiej Hufiec Nysa w sprawie wsparcia finansowego 

obozu harcerskiego. Obóz Hufca Nysa, do którego należą prudniccy harcerze, tworząc 

Związek Drużyn Ziemi Prudnickiej, organizowany jest w Janowie na Wyżynie Krakowsko- 

Częstochowskiej w terminie od 15.07.2013 r. do 2.08.2013 r. (15 dni). Podstawowa składka 

na uczestnika to 750 zł. Do tej pory harcerze nie uczestniczyli w żadnych obozach, głównie z 

powodu braku funduszy. Wydział negatywnie rekomenduje przedmiotowy wniosek z uwagi 

na brak wolnych środków finansowych.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” negatywnie rozpatrzył wniosek Związku Harcerstwa 

Polskiego Związku Drużyn Ziemi Prudnickiej Hufiec Nysa w sprawie wsparcia finansowego 

obozu harcerskiego z uwagi na brak wolnych środków finansowych w budżecie Powiatu. 

 

15) rozpatrzenie wniosku dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w 

Racławicach Śl. w sprawie wyrażenia zgody na montaż kolektorów słonecznych oraz 

instalacji do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej w ORiOP 

 
Ad.6 
15) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach Śl. w sprawie wyrażenia zgody na montaż kolektorów 

słonecznych oraz instalacji do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej w ORiOP. 

Jednostka jest użytkownikiem nieruchomości i zgodnie z art. 260 kc.  użytkownik 
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