
Protokół Nr 139/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 05 czerwca  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 4 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, 

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. Przyjęcie i skierowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za  2012 rok. 

2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku, 

3) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na II półrocze 2013rok. 

7.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok, 

2) zmian planu finansowego budżetu na 2013 rok, 



3) powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. 

8.Sprawy różne: 

 1) rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie unieważnienia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego 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”,  

2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 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”,  

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie niedrożnej kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1611 w miejscowości Mieszkowice na odcinku 50 

mb przy budynku nr 34, 

4) przedstawienie przez Wydział Infrastruktury Powiatu informacji o wynikach oceny stanu 

technicznego obiektów mostowych, 

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie nieodpłatnego 

przekazania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach 

Opolskich na rzecz Powiatu Prudnickiego samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,5, 

6) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (…) w sprawie 

ufundowania nagród w IV edycji wojewódzkiej Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej 2013, 

którego współorganizatorem jest Powiat Prudnicki, 

7) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie prośby Zarządu 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Prudniku w sprawie wsparcia 

finansowego na zakup nagród w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, 

8) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (…) w sprawie ufundowania nagród w 

ramach konkursu „AgroLiga 2013” organizowanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie, 

9) przedstawienie sprawozdań: z działalności i finansowego  Prudnickiego Centrum 

Medycznego S.A. w Prudniku, 

10) zaopiniowanie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku skierowanego do 

Burmistrza Prudnika w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Gminie 

Prudnik, 



11) rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad w sprawie wyrażenia zgody 

na montaż nowej bramy wjazdowej na terenie nieruchomości położonej w Prudniku ul. 

Klasztorna 4.  

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) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Pani Skarbnik poinformowała, ze 

na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku zwiększono plan dochodów i 

odpowiednio wydatków na kwotę 1.800 zł oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku 

o 36.144 zł. Ponadto, w związku z uzyskaniem dofinansowania na budowę boisk sportowych 

w kwocie 200.000 zł na dwa boiska w ZSR w Prudniku i ZS w Głogówku, utworzono plan 

wydatków na te zadania w kwocie 489.886 zł. Na udział własny zapewniono środki poprzez 

zmniejszenie planu wydatków szkół. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (…) 

dokonano przesunięcia środków na wyposażenie Orlika i wynagrodzenia dwóch animatorów.  

 

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. i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

 

1)Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania 

budżetu za 2012 r. Dodała, że zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych organem 

właściwym do zatwierdzenia w/w sprawozdania jest Rada Powiatu.  



Zarząd Powiatu „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu za 2012 r. , który stanowi załącznik do protokołu. 

  

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Prudniku. Skarbnik poinformowała, że otrzymaliśmy pozytywną opinię                   

z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.  

 

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości i skierował projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku wg. kompetencji do Rady Powiatu. 

3) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 

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

na 2013 r., szczegółowo omawiając plany pracy komisji stałych Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 

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

rok. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

 

1) Skarbnik Powiatu 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. 



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

Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Prudniku. W związku z powyższym proponuje się powołać komisję 

konkursową w składzie: 

1. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego: 

- Radosław Roszkowski- Przewodniczący komisji konkursowej , 

- Czesław Dumkiewicz, 

- Józef Skiba, 

2. Dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

- Aurelia Stępień, 

- Piotr Łaba, 

3. Jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej: 

- Piotr Okłót, 

4. Jeden przedstawiciel Rady Rodziców: 

- Wiesława Biernat, 

5. Jeden przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP w Prudniku: 

- Maria Boczarska, 

6. Jeden przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „ Solidarność” w Prudniku; 

- Jacek Szczepański. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „ jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w 

celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

1) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie unieważnienia 

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego 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”.  

 



Sekretarz poinformowała, że Komisja Przetargowa wnioskuje do Zarządu Powiatu                        

o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ złożona 

oferta na przedmiotowe zamówienie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zadania tj. kwotę703.300 zł brutto, natomiast złożono ofertę na 

kwotę 806.200,34 zł. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek dotyczący unieważnienia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie”  podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego 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”.  

 

2) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła 

wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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”. Wartość 

zamówienia wynosi: 825.785,13 zł netto, w przeliczeniu na EURO wynosi 205.440. Źródło 

finansowania oraz kwota brutto, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia – 673.268 zł brutto, w tym: budżet powiatu  + środki inne: NPPDL- II- 

dofinansowanie- 321.618,00 zł  Termin realizacji zamówienia: lipiec-październik 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.” 

 

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu omówiła wniosek w sprawie niedrożnej 

kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1611 w miejscowości Mieszkowice na 

odcinku 50 mb przy budynku nr 34. Po interwencji Pani Czesławy Bednarskiej z Mieszkowic 

nr 34, która zgłosiła ciągle zalewanie jej posesji i budynku wodami opadowymi, które nie 



wpływają do istniejącej kanalizacji deszczowej z powodu niedrożności rur i studzienki 

ściekowej. W dniu 7 lutego 2013 r.  dokonano wizji lokalnej we wskazanym terenie. Komisja 

w trakcie wizji potwierdziła niedrożność kanalizacji, w wyniku której wody opadowe nie 

tylko spływają na posesję nr 34, zawilgacając mury budynku, ale również wpływają na 

jezdnię drogi powiatowej, tworząc niebezpieczeństwo dla pieszych i pojazdów. Drożność rur 

sprawdzono w dniu 9 marca br. z użyciem kamery, która wykazała połamane i przerośnięte 

korzeniami drzew rury, nie nadające się do dalszej eksploatacji. Dodała, że kanalizacja 

wykonywana około 25 lat temu. W trakcie opadów w maju zjawisko nasiliło się, w związku z 

czym konieczna jest pilna interwencja. Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje zlecenie 

wykonania remontu kanalizacji deszczowej polegającej na rozbiórce starej kanalizacji wraz ze 

studzienką i wbudowanie w jej miejsce na odcinku 50 mb nowej z 2-ma kratkami ściekowymi 

i studzienką rewizyjną. Wartość wspomnianych robót będzie wynosiła ok. 23.122,70 zł 

brutto.  

 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na  zlecenie wykonania remontu kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1611 w miejscowości Mieszkowice na odcinku 50 

mb przy budynku nr 34. 

 

4) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu omówiła informację o wynikach oceny stanu 

technicznego obiektów mostowych po wykonanych zgodnie z harmonogramem przeglądach: 

szczegółowych- 5 letnie i podstawowych- roczne. Po zapoznaniu się z protokołami  wraz z 

ocenami stanu technicznego z przeglądów obiektów mostowych trzy obiekty mostowe 

uzyskały niskie oceny, co wiąże się z bardzo złym stanem technicznym wymagającym 

pilnego remontu tj. obiekt mostowy JNI 01011338, Biała, droga pow. Nr 1526 O relacji 

Nowy Browiniec- Otoki, ocena- 1,00, obiekt mostowy JNI 01011360, Kolonia Otocka, droga 

pow. Nr 1526 O relacji Nowy Browiniec- Otoki, ocena- 2,00, obiekt mostowy JNI 01011348, 

Skrzypiec, droga pow. Nr 1250 O relacji Trzebina- DK40, ocena- 2,00. Wydział proponuje 

zlecenie wykonania dokumentacji technicznej remontów wraz z oceną stanu technicznego 

oraz uwzględnić w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2014 r. środki na remonty w/w 

obiektów mostowych. Naczelnik Wydziału dodała, że wspomniane obiekty mostowe są w 

takim stanie technicznym, że należałoby wykonać remont w trybie natychmiastowym. 

 



Starosta powiedział, ze w sytuacji pojawienia się w budżecie Powiatu wolnych środków 

finansowych, należy systematycznie zlecać wykonanie dokumentacji technicznej remontów 

obiektów mostowych i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił, że z chwilą pojawienia się wolnych środków 

finansowych w budżecie Powiatu Prudnickiego będą systematycznie zlecane usługi 

wykonania dokumentacji technicznej remontów obiektów mostowych. 

 

5) Naczelnik Wydziału Infrastruktury omówiła wniosek w sprawie nieodpłatnego przekazania 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich na rzecz 

Powiatu Prudnickiego samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,5. W dniu 25 maja br. 

wpłynęło do Starostwa ogłoszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze 

Strzelec Opolskich, iż dysponuje samochodem osobowym marki Daewoo LANOS poj. 1,5, 

rok produkcji 2000, o przebiegu 268 tys. km, zasilanym paliwem Pb/LPG, który 

przeznaczony jest do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania na czas 

nieoznaczony innej jednostce budżetowej tj. W dniu 5 czerwca br. Pan Henryk Lenkowski- 

referent ds. ewidencji dróg oraz Pan Ewald Stawicki- specjalista, dokonali na miejscu 

oględzin proponowanego do nabycia samochodu i ocenili, że auto nosi wprawdzie znamiona 

zużycia stosownie do licznika, ale jest w stanie dobrym. Nadwozie wymaga drobnych 

zabiegów blacharsko- lakierniczych, ale opony letnie i zimowe są w dobrym stanie. W 2011 r. 

dokonano naprawy  zbiornika gazu.  

 

Starosta zaproponował przejęcie samochodu na potrzeby Wydziału i poddał pod głosowanie 

przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich na rzecz Powiatu Prudnickiego 

samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 1,5. 

 

6) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Gospodarki Nieruchomościami (…) w 

sprawie ufundowania nagród w IV edycji wojewódzkiej Mini Olimpiady Wiedzy 

Przyrodniczej 2013, którego współorganizatorem jest Powiat Prudnicki. Poinformowała, że 

celem konkursu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej, pogłębianie wiedzy o wodzie, jej 

roli w środowisku, poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, integracja środowiskowa 



oraz popularyzowanie wiedzy o Opolskich Parkach Krajobrazowych. Referat proponuje 

wyrazić zgodę na ufundowanie nagród i przeznaczyć na ten cel kwotę do 600 zł. Środki 

finansowe zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2013 r., co jest zgodne z art. 403 w 

związku z art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie nagród w finale IV edycji 

wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2013 w kwocie do 600 zł. 

 

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

w sprawie prośby Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 

Prudniku w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 3.000 zł na zakup nagród w 

Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Powiat ma możliwość dofinansowania 

działalności pozarządowych tylko w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Powiatowym Programie 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dodawała, że w związku z tym, iż Zarząd 

Powiatowy ZOSP RP w Prudniku nie ubiegał się o wsparcie realizacji zadania publicznego w 

tegorocznym konkursie, ani też w trybie pozakonkursowym, Powiat nie może udzielić 

dofinansowania organizowanych zawodów. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” z uwagi na brak możliwości prawnych nie wyraził zgody na 

wsparcie finansowe w kwocie 3.000 zł na zakup nagród w Powiatowych Zawodach 

Sportowo- Pożarniczych organizowanych przez Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Prudniku. 

 

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

nagród w ramach konkursu „AgroLiga 2013” organizowanego przez Opolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. ” w kategorii: I miejsca w kategorii rolnik indywidualny 

dla Państwa Moniki i Marcina Chrząszcz z Mionowa; II miejsce w kategorii Firmy- 

Pracownia Cukiernicza „ JKM Górka: s. c Prudnik.  



Wydział proponuje pozytywnie rozpatrzyć prośbę Opolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie o ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów w konkursie 

„AgroLiga 2013” w kategorii rolnik indywidualny oraz Firma - do kwoty 300 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie  nagród rzeczowych do 

kwoty 300 zł dla laureatów w konkursie „AgroLiga 2013” organizowanego przez Opolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 

 

9) Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Prezes Zarządu PCM S.A w Prudniku Pan Anatol 

Majcher oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Antoni Węglarz.  

Pan Anatol Majcher przedstawił członkom Zarządu Powiatu sprawozdanie z działalności oraz 

sprawozdanie finansowe Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku. Poinformował, 

że w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości 513.599,91 

zł. Na ujemny wynik finansowy wpływ mają zwiększone koszty działalności związane z 

awarią kotłowni w ZOL w Głogówku oraz zmniejszone przychody na kwotę 130.609,80 zł 

(bez programów lekowych) przy jednoczesnych nadwykonaniach na kwotę 403.162,59 zł. 

Niewykonanie kontraktów wystąpiło w: Poradni Preluksacji, Proktologicznej, 

Kardiologicznej, Ortopedycznej, a także oddziale: Ginekologiczno-Położniczym, 

Noworodkowym oraz w ZOL. Nadwykonanie kontraktu wystąpiło w Oddziale Dziecięcym o 

52,9% i Chirurgicznym o 11,9%. Obecnie Zarząd spółki pracuje nad zmniejszeniem kosztów 

funkcjonowania spółki poprzez analizę i ocenę stanu zatrudnienia, zużycia leków i 

materiałów jednorazowych, weryfikację umów zawartych w wyniku postępowań 

przetargowych oraz zmniejszenie obsady zespołu wyjazdowego „P” w ratownictwie 

medycznym.  

Zarząd powyższe przyjął do wiadomości. 

 

Prezes poruszył również sprawę dotyczącą trwałości projektów zrealizowanych ze środków 

unijnych. Zaproponował spotkanie robocze, na którym zostanie dokonana ocena zawartych 

umów przez PCM oraz zostaną przedstawione interpretacje instytucji zarządzających. 

Starostowie zaakceptowali przedstawioną propozycję. 

 



Starosta podziękował za przybycie na posiedzenie Zarządu Powiatu Prezesowi Zarządu Panu 

A. Majcherowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu A. Węglarzowi.  

 

10) Sekretarz Powiatu przedstawiła  wniosek dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w 

Prudniku skierowany do Burmistrza Prudnika w sprawie umorzenia w całości należności 

wynikającej z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 17 maja 

2010 r. nr SKO.I/40/2316/2009/oś nakładającej karę administracyjną pieniężną na Zespół 

Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku w wysokości 220.259,52 zł  za  usunięcie bez  

zezwolenia 1 drzewa – jesionu wyniosłego  z  terenu  działki  nr 2665/97 k.m.1 obręb Prudnik 

w związku z decyzją Burmistrza Prudnika z dnia 15  grudnia  2010 r.  nr  GK.IV.7637-

1/07/09/10   uwzględniającą   wniosek   z   dnia  9 grudnia 2010 r. w sprawie rozłożenia 

przedmiotowej należności  na  dwie raty - z uwagi na ważny interes strony wyczerpujący 

jednocześnie znamiona ważnego interesu publicznego. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych właściwy organ, na wniosek zobowiązanego, może 

udzielać określonych w art. 55 tej ustawy ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o 

których mowa w art. 60.  Prof. Wojciech Radecki w opinii prawnej wyraził stanowisko nt. 

możliwości złagodzenia skutków kary pieniężnej wymierzonej za usunięcie drzewa bez 

wymaganego zezwolenia w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych – publikacja 

Nowe Zeszyty Samorządowe nr 5, 2012 rok.  

Starosta powiedział, że wniosek szkoły w sprawie umorzenia należności pieniężnej 

przypadającej Gminie Prudnik leży w najlepiej pojętym interesie publicznym zarówno po 

stronie Gminy jak i Powiatu. Ocena sytuacji finansowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w  

Prudniku  powinna być dokonana w kontekście finansów Powiatu Prudnickiego i ostatnich 

zmian budżetu Powiatu. Starosta zaproponował, aby w przedmiotowej sprawie wystosować 

do Burmistrza Prudnika stanowisko popierające wniosek szkoły. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” poparł wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku 

w sprawie umorzenia w całości należności pieniężnej przypadającej Gminie Prudnik. 

 

11) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Pradziad w sprawie wyrażenia zgody na montaż nowej bramy wjazdowej na terenie posesji 

położonej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.  W uzasadnieniu Euroregion Pradziad podaje 

brak  możliwości zamknięcia bramy w godzinach pracy. Na terenie przynależnym do 

budynku parkują samochody osób trzecich. Obecny stan rzeczy utrudnia pracę i działanie 
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