
Protokół Nr 144/13 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 03 lipca  2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 

Wicestarosta Pan Józef Skiba otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu 

uczestniczy 4 członków Zarządu tj. 

1. Wicestarosta- Józef Skiba 

2. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz 

3. Członek Zarządu- Janusz Siano, 

4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza, 

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

uchwały. 

 
Ad. 3 
Wicestarosta 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) zakończenie naboru elektronicznego do szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego, 

2) rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie zatwierdzenia wyboru 

najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie 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) akceptacja zasad przydzielania pracownikom środków ochrony, odzieży i obuwia 

roboczego, środków higieniczno – sanitarnych oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu, 

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

Opolskiego Towarzystwa Motocyklowego o dofinansowanie VIII Zlotu motocyklowego, 

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej 

Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku”. 

7.Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

Wicestarosta 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)Pan Ryszard Matuszak podsumował elektroniczny nabór do szkół ponagimnazjalnych na 

rok szkolny 2013/2014, podczas którego uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu. 



Powiedział, że sytuacja w szkołach jest trudna, widać, że z roku na rok uczniów niestety 

ubywa. Dodał, że najgorzej sytuacja wygląda w Zespole Szkół w Białej. Do LO podania 

złożyło tylko 7 uczniów, zainteresowanie szkołą zawodową również nie było duże- 18 podań 

złożonych. Naczelnik stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien podjąć decyzję o przyszłości tej 

szkoły. Kolejna szkoła tj. Zespół Szkół  Głogówek: w LO - 24 uczniów, w Technikum - 

obecnie jest złożonych 18 podań, z wnioskiem  warunkowego uruchomienia oddziału przy 

osiągnięciu 24 uczniów, w Zasadniczej Zawodowej - 28 uczniów. Zespół  Szkół  

Ogólnokształcących  Nr 1 w Prudniku: 1 oddział - 28 uczniów, 1 oddział - 29 uczniów, 1 

oddział - 27 uczniów, 1 oddział- obecnie jest złożonych 17 podań, z wnioskiem  

warunkowego uruchomienia oddziału przy osiągnięciu 24 uczniów. Następna szkoła- Zespół 

Szkół Rolniczych w Prudniku: 1 oddział - LO „mundurowe”- 32 uczniów, 1 oddział łączony 

LO „sportowe” + „mundurowe”- 32 uczniów (20+12), Technikum:  1 oddział gastronomiczny 

- 30 uczniów, 1 oddział ekonomiczny- 24 uczniów, 1 oddział łączony rolnik i architektura 

krajobrazu - 32 uczniów  (19+13), 1 oddział łączony gastronomiczny i hotelarski- 33 uczniów 

( 16+17). Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku: Technikum: 2 oddziały informatyczne 

- 24 i 27 uczniów; Zawodówka: 1 oddział wielozawodowy - 25 uczniów, 1 oddział 

sprzedawców- 15 uczniów, 1 oddział mechanik monter maszyn i mechanik samochodowy- 25 

uczniów (14+11). 

 

Wicestarosta poddał pod głosowanie zamknięcie naboru elektronicznego. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował zamknięcie naboru elektronicznego do 

poszczególnych szkół ponagimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014.: Zespół Szkół w 

Białej - LO – nie przeprowadzać naboru z powodu zbyt małej liczy uczniów 

zainteresowanych edukacją w LO - szkoła zostanie zamknięta. Szkoła Zawodowa - 

warunkowo będzie otwarta przy osiągnięciu do dnia 10.08.2013  - 24 uczniów; Zespół Szkół  

Głogówek - LO - 24 uczniów, Technikum - warunkowo będzie otwarte przy osiągnięciu 24 

uczniów, klasa zawodowa - 28 uczniów; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku - 

1 oddział - 28 uczniów, 1 oddział - 29 uczniów, 1 oddział - 27 uczniów, 1 oddział warunkowo 

będzie otwarty przy osiągnięciu 24 uczniów;  Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku - 1 

oddział LO „mundurowe”- 32 uczniów, 1 oddział łączony LO „sportowe” + „mundurowe”- 

32 uczniów (20+12), Technikum:  1 oddział gastronomiczny - 30 uczniów, 1 oddział 

ekonomiczny 24 - uczniów, 1 oddział łączony rolnik i architektura  krajobrazu - 32  uczniów 

 (19+13), 1 oddział łączony gastronomiczny i hotelarski - 33 uczniów ( 16+17) 



 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku - Technikum: 2 oddziały informatyczne  24 i 27 

uczniów, Zawodówka: 1 oddział wielozawodowy - 25 uczniów, 1 oddział sprzedawców - 15 

uczniów, 1 oddział mechanik monter maszyn i mechanik samochodowy - 25 uczniów 

(14+11). 

 

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie propozycji 

Komisji Przetargowej dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego 

na zadanie 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 

przetargu  złożono 4 oferty, spośród  których najkorzystniejszą ofertą okazała się złożona 

przez Konsorcjum BUD-BAU Opole Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy- Lider, 

Zenon Sotoła Usługi Budowlano- Remontowe „ SPTPOL”- Partner na kwotę 787 753,24 zł. 

Zdaniem Komisji Przetargowej oferta ta została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą 

wszystkie wymagania i warunki określone w SWIZ oraz posiada najniższą cenę spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Pani Sekretarz dodała, że Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na w/w zadanie kwotę 673 268,00 zł. Przypomniała, że Zarząd Powiatu w dniu 21 czerwca 

2013 r. podjął  uchwałę Nr 142/353/13 w sprawie  zmian  planu  finansowego budżetu na 

2013 r. zwiększając kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania o 

114 500,00 zł. 

 

Wicestarosta  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wybór nowego wykonawcy Konsorcjum BUD-

BAU Opole  Sp. z o.o. Czarnowąsy- Lider, Zenon Sotoła Usługi Budowlano- Remontowe       

„ SPTPOL”- Partner - na realizację 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)Pani Marta Szymaszkiewicz- Specjalista ds. BHP  przedstawiła członkom Zarządu Powiatu 

projekt Regulaminu w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony, odzieży i 

obuwia roboczego, środków higieniczno - sanitarnych oraz ekwiwalentu za pranie i 

konserwację, który skierowany zostanie do jednostek oświatowych. Poinformowała, że w 

Regulaminie została pokazana grupa pracowników oraz normy przydziału środków ochrony, 



odzieży i obuwia roboczego. Ponadto, wskazane zostały osoby, które są uprawnione do 

otrzymywania ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży oraz obuwia roboczego. W tracie 

tworzenia dokumentu placówki zgłaszały jeszcze drobne uwagi, w przypadku zatwierdzenia 

przez Zarząd Powiatu będzie obowiązywał w jednakowej formie we wszystkich jednostkach 

oświatowych, począwszy od 1 września 2013 r.  

Wicestarosta zaproponował, aby uwzględnić propozycje zgłaszane przez dyrektorów 

placówek i na kolejne posiedzenie Zarządu  przedłożyć projekt uchwały Zarządu Powiatu w 

przedmiotowej sprawie.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycje Wicestarosty.  

 

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

wniosek w sprawie prośby Stowarzyszenia Opolskiego Towarzystwa Motocyklowego o 

dofinansowanie VIII Zlotu motocyklowego. Zlot motocyklowy zorganizowany zostanie w 

dniach 16-18 lipca 2013 r. na polanie w Prudniku- Lesie u ojców Franciszkanów. 

Organizatorzy wrócili się z prośbą o  zakup pucharów w konkurencji Najstarszy Motocyklista 

(3 miejsce) oraz przekazanie gadżetów promujących Powiat Prudnicki. Powiat ma możliwość 

dofinansowania działalności organizacji pozarządowych tylko w zakresie przewidzianym w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

w Powiatowym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednakże 

Stowarzyszenie Opolskiego Towarzystwa Motocyklowego nie ubiegało się o wsparcie 

realizacji zadania publicznego w tegorocznym konkursie, ani też w trybie pozakonkursowym. 

W ocenie Wydziału Organizacyjnego (…)  nie jest możliwe udzielenie dofinansowania.  

 

Starosta Prudnicki  poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie”, z uwagi na brak możliwości prawnych, negatywnie 

rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Opolskiego Towarzystwa Motocyklowego                              

o dofinansowanie VIII Zlotu motocyklowego. 

5) Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej 

Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku”. Przedmiotem zamówienia jest 

zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania dla Powiatowego Centrum 
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