
Protokól Nr 14612013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 25 lipca 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu orazpracownicy Starostwa wg listy obecności
stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady' prryłvitał członków Zarządu oraz
osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie lisĘ obecności stwierdził, żę w posiedzeniu
uczestniczy 3 członków Zarządutj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiafu)
2. Członęk Zarządu- Czesław Dumkiewicz

! 3. Członek Zarządu- Janusz Siano,

co stanowi quorum' przy którym Zarząd moze obradować i podejmowaó prawomocne uchwĄ.

Ad.3

Starosta przedstawił projekt porządku obrad:

1.otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie lisĘ obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posied zenia,

S.Podjęcie uchwał ZarząłJu Powiatu w Prudniku w sprawie:
1)zrnian budzetu Powiatu prudnickiego na 2013 rok,

Ż)zmian planu finansowego budżetu na 2013 rok,

3)nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego.

6.Sprawy różne:

1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawi e przekazanLa do demontazu
pojazdu samochodowego przejętego na mocy art.130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym,
2) przedstawienie przezWydział Infrastruktury Powiatu informacji w sprawie zamontowania znaków
pionowych ograniczających prędkość w ciągu clrogi powiatowej Nr 1615 o relacji Prudnik-
Krzyżkowice_Gran i ca Państwa,

3) rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie skierowania
do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy
społecznej w kategorii indyrvidualnej'



4) rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie skierowania

do Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy

społecznej w kategorii zespołowej,

5) przedstawienie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie propozycji wyboru najkorzystniejszej

oferty zadania publicznego pn. ,,DoposaŻeniebary dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia

Praktycznego w Prudniku",

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Gminnego centrum

Kultury w Białej o przyjęcie patronatu nad V Mistrzostwami Samorządowców w Wyścigach

Ręcznych drezyn Kolejowych oraz ufundowania pucharów,

7) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie akceptacji sprawozdania

końcowego z wykonania zadania publicznego realizowanego w trybie pozakonkursowym w 2013 r.

przezZwiązekŻołnierzy Wojska Polskiego Koło w Prudniku,

8) przedstawienie informacji przez Zespoł opieki Zdrowotnej w Białej w sprawie zakupu środka

trwałego,

9) przedstawienie pisma dyrektora Zespofu Szkół w Białej w sprawie przeniesienia szkół do Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

8.Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Starosta zapytał cZry są uwagi do porządku. Uwag nię wniesiono, wobec powyzszego porządek został

poddany pod głosowanie i ,jednogłośnie" przyjęĘ.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzenia przyjętobez odc4Ąania, ,jednogłośnie''.

Ad.5

1)Pani Barbara Łacna Z-ca Głownego Księgowego przedstawiła projekt uchwaĘ Zarządu Powiatu w

sprawie zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok.

Starosta poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwĄ.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian budżętu Powiatu Prudnickiego na

20l3 rok; uchwała stanowi załącznik do protokofu.

Ż) Z-ca Głównego Księgowego przedstawiła projekt uchwĄ Zarządll Powiatu w sprawie zmian planu

finansowego budżetu na 2013 rok.

Starosta poddał pod głosowanie omóu,iony projekt uchwĄ.



Zatząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na2013
rok; uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3)Pan Mariusz Maóków Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił projekt

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomoŚci Powiatu
Prudnickiego. Nieruchomość połozona jest w Prudniku przy ul. Meblarskiej, oznaczonajako działka nr
2149182, o powierzchni 0,5184 ha, KW nr oP1P/000468O1l5, stanowi własność Skarbu Państwa.

Dotychczas zna1dowała się w trwałym zarządzie opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w opolu i była
wykorzystywana na potrzeby obrony cywilnej. Po uchyleniu prawa trwałego zarządu decyzją Ministra
Skarbu Państwa nr MSP/DMsPlzI78Ą3lUŻ Q8l686) z dnia 22-04-2013 r', nieruchomość stanowi

przedmiot gospodarowania Starosty Prudnickiego wykonującego zadania z zabęsu administracji rządowej'

NieruchomoŚó jest zabudowana budynkiem biurowo magazynowym oraz budynkiem wiaty
magazynowej.Zgodntezart.23ust. 1pkt7wzwiązkuzart.25bustawyzdnia21 sierpnia1991 r.o
gospodarce nieruchomościami, zasobem nieruchomości powiatu gospodaruje w zakresie zbywania i
nabywania nieruchomościZarząd Powiatu. Zgodnie z $ 1 pkt 1 uchwały Rady PowiatuXYll95l2O60 z dnia
25 lutego 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obcięania nieruchomoŚci stanowiących

własność Powiatu Prudnickiego otazichwydzierŻawiania lub wynajmowania na okres dłuzszy niŻ31ata_
nabywanie nieruchomości następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu. Zgodnie m' in. z art. 4 ust.1

pkt 6, i6, 20, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie zadań własnych
powiatu naleŻy wykonywanie zadan m. in. z zakresu dróg publicznych, ochrony przeciwpowodziowej, w
tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynl przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i
zapobiegania innym nadzwyczĄnym zagroŻeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, obronnoŚci. W
związku z Wm, iŻ dotychczasowe zasoby lokalowe w pełni nie pokrywaj ą zapotrzebowania Powiatu na

wykonywanie zadan własnych Powiatu proponuje się podjęcie uchwały o nabycir-r przedmiotowej

nieruchomości do zasobu Powiatu oraz wystąpienie do Starosty Prudnickiego z wnioskiem o dokonanie na

rzęcz Powiatu Prudnickiego darowizny przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa na realizac1ę

zadań własnych Powiatu Prudnickiego. Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

powinien uzyskaó zgodę Wojewody opolskiego, o której mowa w arL. 23 ust' 1 pkt 7 ustawy o gospodarce

nieruchomościami. Jednocześnie naleŻy zabezpieczyć środki finansowe w budzecie na pokrycie kosztów

zwięany ch z nabyciem nieruchomości.

Starosta poinformował, Że pozyskaniem przedmiotowej nieruchomości jest takze Gmina Prudnik' Z tego

powodu, po ewentualnym przejęciu jej przez Powiat, powinniśmy przewidzieć tam takŻe dalsze

funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, atakŻę uŻyczenie części Gminie Prudnik i

prawdop od obnie Gmini e Lubrza, która wstępn ie w y r aziła zainteresowani e.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu

nieruchomości Powiatu Prudnickiego; uchwała stanowi załącznik do protokofu.



l,"

Ad.6

1) Pan Andrzej Sieradzki Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił wniosęk w
sprawie przekazania do demontażu pojazdu samochodowego przejętego na mocy art'130a ustawy -
Prawo o ruchu drogowym. Na parkingu strzeżonym wznaczonym przez Starostę jako miejsce
przechowywania pojazdów usuniętych z drogi (Pomoc Drogowa Leszek Guó, Głogówek), znajduje się

1 pojazd - FSM IŻ6p nr rej. oEU 0030, będący własnością Powiatu Prudnickiego (na mocy

orzeczenla Sądu okręgowego w opolu stwierdzającego przepadek pojazdu na rzecz Powiatu

Prudnickiego). W opinii biegłego skarbowego powołanego przez Starostę, pojazd kwalifikuje się do

wycofania z eksploatacji. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji i oddanych do demontażu możliwe
jest uzyskanie dofinansowania z Nr'oŚicw w wysokości 4.000 zł za jeden pojazd,. Proponuje się

przekazante pojazdu do uprawnionej stacji demontażu- Mariusz Niemirowski Skup-Sprzedaż

Surowców Wtórnych,,MET-KOL w Głubczycach, ul. oświęcimska 11' która zostaławyłoniona w
wyniku przeprowadzonej analizy rynku. Przedsiębiorca zaoferował 31O zł za pojazd oraz załadunek,

transpoń i rozładunek, które stanowią koszty przedsiębiorcy.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraz7ł zgodę na przekazanię do demontażu pojazdu samochodowego

przejętego na mocy ań.130a ustawy _Prawo o ruchu drogowym.

2) Pani Halina Lisiecka Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Wydziafu Infrastruktury Powiatu,
informujące, że w dniu 18 lipca br. zostaną zamontowane w ciągu drogi powiatowej Nr 1615 o
relacji Prudnik-Krzyżkowice-Granica Państwa, znaki pionowe A-33 ograniczające prędkośó do 70

km l godz., zgodnie z zatw ier dzonym proj ektem stałej zmiany organizacj i.

Zarząd Powiatu przyjął powyŻszą informacje do wiadomości.

3) Pani Krystyna Wilisowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w prudniku.

przedstawiła wniosek w sprawie skierowania do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosku o

przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej w kategorii ind1łvidualnej dla Pani
Moniki Witkowskiej - Kubas zatrudnionej na stanowisku terapeuty koordynatora powiatowego

ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w
pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzenięm Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005

roku w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej Minister przyznaje

nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania' zastosowane przy następujących rodzajach działan:

opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sluacji zyciowej,

ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązyvanie problemów społeczności lokalnej przez



świadczenie usług pomocy środowiskowej; wdrozeniu programu społecznego, ukierunkowanego na

rozwiąryvvanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezd,omnośó,

przemoc w rodzinie; realizacjt przedsięwzięó wspieraj ących różne podmioty w realizacji zadan

pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia

środowiskowego lub insĘtucjonalnego; współpracy z administracjąrząd,ową lub samorządowąorazz
innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz

integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, utworzenie placówki

wsparcia środowiskowego' Zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki; wdrażaniu

przedsięwzięó umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną; realizowaniu inicjatyw w
celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sy'tuacji zyciowej; integrowaniu osób

starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umozliwienie im uczestnictwa w Ęciu
publicznym, zawodowym' kulturalnym' aĘsĘcznym aktywizowaniu społeczności lokalnej narzecz
rozwiąrywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych; realizacji

przedsięwzięó z zakresu profilaktyki rozwiąz1.wania problemów społecznych' których celem jest

integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka' Minister może przyznaó nagrody równieżza
inne niz wymienione. Pani Monika Witkowska _ Kubas jest pracownikiem' który w pełni zasługuje

na tego typu nagrodę. Szczegółowe osiągnięcia przedstawione są we wniosku.

Członkowie Zarząill zapozna|i się z przedstawionym wnioskiem.

Starosta poddał wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zaakceptował skierowanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej w kategorii indywidualnej dla

pani Moniki Witkowskiej - Kubas zatrudnionej na stanowisku terapeuty koordynatora Powiatowego

ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w

pomocy społecznej.

4) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła wniosek w sprawie

skierowania do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w
zakresie pomocy społecznej w kategorii zespołowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Prudniku za wdrażanie przedsięwzięc umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną,

polegających na integracji międzypokoleniowej i współpracy ze społecznością lokalną. Szczegółowe

osiągnięcia i dziaŁania nowatorskię przedstawione Są we wniosku.

Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawionym wnioskiem.

Starosta poddał wniosek pod głosowanie.



Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zaakceptował skierowanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej w kategorii zespołowej dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za wdrażanie przedsięwzięc umożliwiających
realizację opieki nad dzieckiern i rodziną, polegających na integracji międzypokoleniowej i
współpracy ze społecznością lokalną.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie propozycji wyboru
najkorzystniejszej oferty zadania publicznego pn. ,,Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego
Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku''' 'W przedmiotowym postępowaniu trzy ofeĘ zostaĘ
odrzucone z lulagi nato, że ich treśó nie odpowiadała treści SIWZ. Komisja Przetargowa proponuje

wybór najkorzystniejszej ofeĘ -Małgorzata Szczepanik-Grzywocz Przedsiębiorstwo-Wytwórczo-
Handlowe WIP' Reymonta23, Rybnik, cenal73.8]|,20 zł brutto.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty -Małgorzata Szczepanik-
Grzywocz Przedsiębiorstwo-Wytwórczo-Handlowe WIP' Reymonta 23, Rybnik na realizację zadania
publicznego pn. ,,Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Cęntrum Kształcenia Praktycznego w
Prudniku"

6) Pani Agnieszka Zagorska Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w
sprawie prośby Gminnego Centrum Kultury w Białej o przyjęcie patronatu nad V Mistrzostwami
Samorządowców w Wyścigach Ręcznych drezyn Kolejowych oraz ufundowania pucharów. W ramach
imprezy zostaną rozegrane IV Mistrzostwa Euroregionu Pradziad oraz VIII otwarte Mistrzostwa
Gminy Biała' Zavłody odbędą się 3 1 sierpn ia 2OI3 r. Proponuje się pozytyw nie rozpatrzeó w niosek.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zaakceptował przyjęcie patronatu nad V Mistrzostwami
Samorządowców w Wyścigach Ręcznych drezyrl Kolejowych oraz ufundowania 2 pucharów.

7) Naczelnik Wydziafu organizacyjnego (...) przedstawiła wniosęk w sprawie akceptacji
sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego realizowanego w Ębie
pozakonkursowym w 2013 r, przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Prudniku. Związek
Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Prudniku złoĘł sprawozdanie końcowe z wykonani a zadania
publicznego w wyznaczonym terminie. Załączone dokumenĘ pozwalają stwierdzió prawidłowość

wykonania zadania. Związek zmniejszył wkład własny o 2.000 zł w związkl z czym proporcjonalnie



nastąpiło zmniejSzenie dofinansowania. Dokonano terminowego zwrotu środków w wysokości 34I,54

zł. Proponuje się zaakceptowanie sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zaakceptował sprawozdanie końcowe z wykonania zadania

publicznego realizowanego w trybie pozakonkursowym w Ż073 r. przez Związek Żołnierzy Wojska

Polskiego Koło w Prudniku'

8) Pan Ryszard Matuszak Naczelnik Wydziału oświaty (...) przedstawił informację dyrektora

Zespołu opieki Zdrowotnej w Białej w sprawie zakupu środka trwałego -Sprzętu inwazyjnego

pomiaru ciśnienia krwi z kapnografem' który stanowi niezbędne wyposazenie stanowiska intensywnej

terapii' Zaktlp zostanie dokonany z własnych środków finansowych, ujętych w planie finansowym na

Ż0I3 r. Rada SpołecznapozyĘwnie zaopiniowała przedmiotowy zakup.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Białej w

sprawie zakupu środka trwałego _sprzętu inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi z kapnografem.

9) Naczelnik Wydziału oświaty (...) przedstawił pismo dyrektora Zespołu Szkół w Białej w sprawie

przeniesienia szkół do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Dyrektor

szkoĘ powołując się na pisma informujące o przeniesieniu lokalizacji szkoły i klas Zasadniczej

SzkoĘ Zawodowej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku rutrociła się z

prośbą o przedstawienie wyjaśnień na podstawie jakich aktów prawnych mają byó przeniesione klasy

zawodowe do CKZ i IJ, czy będzie wiązało się to z likwidacją Zespołu Szkół, w jakim terminie na1eĘ

powiadomió rodziców i uczniów o przeniesieniu szkoĘ, na jakim podmiocie ciąży obowiązek

powiadomienia uczniów i rodziców? Jaka będzie sy'tuacja nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół

w Białej? Dyrektor poinformowała, Że przeniesienie klas będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami

rodziców i uczniów, odejściem części uczniów poza powiat. Do przeprowadzenia zajęó potrzeb$s

trzy klasy: matemaĘcznej, biologicznej, informatycznej oraz ponadto, biblioteki, sali gimnastycznej i

pokoju nauczycielskiego. Dyrektor Zespołu zwrociła się z wnioskiem o pozostawienie klas

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w obecnej siedzibie.

Starosta powiedział' Że ze względów organizacyjnych -utrzymanie obiektu' media, administracja i

obsługa' a także potrzebą racjonalnego wykorzystania dobrze wyposazonej bazy szkoleniowej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, decyzja o włączeniu Zespołu Szkół w

Białe_|jest uzasadniona. Ponadto, Butmistrz Białej wystąpił z wnioskiem o przejęcie całego budynku

szkoĘ z uwagi na aplikowanie do Norweskiego Mechanizmu Finansowego o dofinansowarie zadania

pn. ,, Termomodernizacja Budynku szkoĘ w Białej przy ul. Tysiąclecia 16". Powiat nie posiada



środków finansowych na modetnizację budynku szkoĘ. Ekonomicznie nieuzasadnionym jest

inwestowanieiutrzymyvanietakduzegoobiektudla2klasuczącychsięwnimitotylko2-3dniw

tygodniu.

Naczelnik Wydziału poinformował, Że procedura przeniesienia klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku nie przewiduje likwidacji szkoĘ, o

czym wstępnię informowano dyrekcję szkoĘ. Rada Pedagogiczna Zespołl Szkół w Białej będzie

miała możliwośó wypowiedzenia się w tej sprawie na sierpniowym posiedzeniu. Następnie na sesji

Rady Powiatu, również w sierpniu, podjęte zostaną uchwaĘ: w sprawie rozwiązania Zespofu Szkół w

Białej oraz w sprawie włączenia Liceum ogólnokształcącego w Białej, Technikum w Białej i
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznęgo w

Prudniku. CKZ i U przejmie wszystkie nalezności i zobowiązaniawłączanych szkół.

Starosta powiedział, że Wydział oświaty (...) powinien powiadomić rodziców o działaniach

związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół w Białej oraz w sprawie włączenia Liceum

ogólnokształcącego w Białej, Technikum w Białej i Zasadniczej SzkoĘ Zawodowej w Białej do

Centrum KsŹałcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Takiej treści pismo nalezy

wystosowaó do Zespołu Szkół.

Staro sta p o ddał Zaprop on ow ane r ozstr zygnięc ia pod gło sowanie.

Zarząd Powiatu w Prudniku po ponownym przeanalizowaniu sytuacji Zespołu Szkół w Białej

postanowił,jednogłośnie'' podtrzymać decyzję o wdrożeniu procedury przeniesieniak|as Zasadniczej

SzkoĘ Zawodowej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku oraz podjął

decyzję, ze to organ prowadzący powiadomi rodziców o działaniach związanych z rorwiązaniem

Zespołu Szkół w Białej oraz włączeniem Liceum ogólnokształcącego w Białej, Technikum w Białej

i Zasadniczej SzkoĘ Zawodowej w Białej do Centrum Kształcerria Zawodowego i Ustawicznego w

Prudniku. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (w fomie pisemnej).

Ad.7

W związku z Wczerpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki podziękował za udział i

zamknął posiedzen ie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Halina Lisiecka
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