
Protokół Nr 14712013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 02 sierpnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy
obecno ści stanowi ącej zaŁącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał człoŃów Zarządu

oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, Że w
po siedzeniu uczestniczy 4 członkow Zar ządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący ZarząduPowiatu),

Ż. CzłonekZarządu- Janusz Siano,

3. Członek Zarządu- Krzy sztof Glombitza,

co stanowi quorum, przy ktotym Zarząd moŻę obradowaĆ i podejmowaÓ prawomocne

uchwały.

Ad.3

Starosta przedstawił projekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie lisĘ obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

rv sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej.

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

7) zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na Z0l3 r.

Ż) zmian planu finansowego budzetu na20l3 r.,

3) wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej,

7.Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi

Łąka Prudnicka i Moszczanka.

8.Sprawy różne:



1) przedstawienie sprawozdania finansowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w
Prudniku za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 r. ,

2) rozpattzenie wniosku Wydziału oświaty i Zdrowia w sprawie w1typowania

przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, który będzie pełnił funkcję

Przewo dnic zącę go Komi sj i E gzaminacyj nej,

3) rozpattzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie propozycji zawarcia

ugody przed Wojewodą opolskim w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty

zajęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 4I4 na odciŃu Smolamia-Krobusz, które były

własnością Powiatu Prudnickiego,

4) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie wyruŻenia

zgody Zespołowi Szkół w Głogówku _trwałemu' zarządcy' na usunięcie drzew przez

właściciela nieruchomoŚci - Powiat Prudnicki,

5) rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie

dzieci przebywających w rodzinie zastępczej u

Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie

rodzinie zastępczej unia do wypoczynku dzięcka przebywającego w

Sprawy dotyczącej ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnerstwa

dla podmiotów nie za|iczatych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji

projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakośó systemu oświaty, Działanie 3.5

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Ludzki 2007-2013

9.Zamknięcie posiedz enia Zarządu.

Starosta zapytaŁ czy są uwagi do porządku' Urvag nie wniesiono' wobec powyższego

porządek zostaŁ poddany pod głosowanie i ,jednogłoŚnie'' przyjęty'

Ad. 4

Protokół z poptzedniego posiedzenia przyjęto bez odczfiania' ,jednogłośnie''



Ad.5

Pani Aleksandra Kawecka Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła projekt

uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Głogówek kategorii

drogi powiatowej. Poinformowała, Żę w 2012 r. Wydział przeprowadził procedurę

pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. Rada Powiatu w Prudniku uchwałą Nr
XXYI1I73120I2 z dnia 28.09.2012 r. pozbawiła drogę nr 1230 o kategorii drogi powiatowej,

jednak Gmina Głogówek przesłała kolejną uchwałę nr XXIII/I]21201Ż Rady Miejskiej w

Głogówku z dnia29.10.2012 r. w sprawie wyrazenia woli ptzejęcia dróg powiatowych w

gminie Głogówek i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych z dniem 1 stycznia 2OI4 r.

Naczelnik przypomniała, Że pozbawienie i zaltczenie nie moŻe byó dokonane później niż do

końca III kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Z uwagi na

pov,yŻsze, Rada Powiatu w Prudniku uchwałą nr XXVIII/192120I2 z dnta 30 listopada

2012 r. uchyliła uchwałę w sprawie pozbawienia drogi na terenię gminy Głogówek kategorii

drogi powiatowej. Ponadto, dodała, że równolegle prowadzona jest procedura przekazania

Gminie Głogówek nieruchomości zajętych pod przedmiotową drogą w drodze darcwizny.

Parametry techniczne i uŻy'tkowe tej drogi odpowiadają klasie dróg lokalnych oznaczonych

s;vmbolem,,L", typowych dla kategorii drogi gminnej.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' pTzyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

pozbawienia drogi na terenie Gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej i skierował na

posiedzenie Rady Powiatu' Projekt uchwały stanowi zaŁącznik do protokołu.

Ad.6

I) Zastępca Głównej Księgowej Pani BarbaraŁacna przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu w sprawie zmianw budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 t.

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.



Ż) Zastępca Głównej Księgowej przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie

Zmlanplanu finansowego budżetu na20l3 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłoŚnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu

na20l3 r.' która stanowi załącznik do protokołu.

3) Pan Henryk Lenkowski pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawił projekt

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi

powiatowej. Poinformował, ze pismem z dnia 10.07.2013 r. Zarząd Powiatu Krapkowickiego

zwtócił się z prośbą o wyraŻenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i

zahczente do kategorii drog gminnych drogi nr 1828 O w Kamionku, gmina Gogolin. Zmiana

kategorii tej drogi nie zburzy ciągu dróg powiatowych łączących sąsiednie powiaty. Wydział

proponuje wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresię.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie wydania poz1tywnej opinii w

sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zallczenie do kategorii dróg gminnych

drogi nr 1828 o w Kamionku, gmina Gogolin, która stanowl załącznik do protokołu.

Ad.7

Pan Henryk Lenkowski przedstawił projekt postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie

uzgodnienia zmiarry miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego

obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka' Poinformował, że Burmistrz Prudnika

zwroc1ł się pismem w dniu 18.07.2013 r. o uzgodnienie Ww projektu obejmującego obszar:

1) teren połozony we wsi MoszczaŃaptzy drodze powiatowej nr 16I] o relacji Konradów-

Jarnotówek- P okrzywn a- Mo szczanka_ Łąka Prudnicka,

2) teren połozony we wsi Łąka Prudnicka pomiędzy ulicami Sportową i Topolową,

3) teren połozony we wsi Łąka Prudnicka pomiędzy ulicą Jana Pawła II, arzekąZłoty Potok,

4) teren połozony we wsi MoszczaŃa w sąsiedztwie boiska sportowego,

5) teren połozony we wsi Moszczankatzw' '' Górka Miłosna''.

Po szczegółowej analizieWydział proponuje uzgodnić pozytywnie, w zakresie odpowiednich

zadań rządowych i samorządowych oraz jako zarządca drog powiatowych' projekt



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka

Prudnicka i Moszczanka w części:

1) terenu połoŻonego we wsi Łąka Prudnicka pomiędzy ulicami Sportową i Topolową,

2) terenu położonego we wsi Łąka Prudnicka pomiędzy ulicą Jana Pawła II, a rzeką Złoty

Potok,

3) terenu położonego we wsi Moszczanka w sąsiedztwie boiska sportowego,

4) terenu połozonego we wsi Moszczankatzw.,,Górka Miłosna''.

Wydział proponuje uzgodniÓ pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, obejmującego obszat części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w częŚci:

,,terenu położonego we wsi Moszczankaprzy drodze powiatowej nr 1617 o relacji Konradów

- Jarnołtówek _ Pokrzywna _Moszczanka - Łąka Prudnicka'' pod warunkiem wprowadzenia

zmian w treści uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i

Moszczanka w Gminie Prudnik tj.:

1)w $ 1 ust. 1 pkt I zmiany polegającej na wprowadzeniu właściwej relacji drogi

powiatowej rv 1617 o relacji Łąka Prudnicka - Starowice,

2)w $ 6 wprowadzenię zakazu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych na drogę

powiatową nr 1617 o tj. na działkę drogową nr 52 k.m. 1 obręb Moszczanka'

Sekretarz Powiatu poinformowała, że równiez Referat Gospodarki Nieruchomościami (...)

wnioskuje o pozy'tywne uzgodnienie projektów zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w zakresie posiadanego zasobu nieruchomości powiatu'

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt postanowieniaZarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu ,jednogłoŚnie'' podjął postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia

zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przesttzennego obejmującego obszar

częŚci wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i

Moszczanka w częŚci:

1) terenu położonego we wsi Łąka Prudnicka pomiędzy ulicami Sportową i Topolową,

2) terenu połozonego we wsi Łąka Prudnicka pomiędzy ulicą Jana Pawła II, a rzeką ZŁoty

Potok,

3) terenu połozonego we wsi Moszczanka w sąsiedztwie boiska sportowego,



4) terenu położonego we wsi Moszczanka tzw. ',Górka Miłosna'' oraz pozytywnego

uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego

obszar części wsi Łąka Prudnicka i MoszczaŃa w części: ,,terenu położonego we wsi

Moszczanka przy drodze powiatowej nr 161'1 o relacji Konradów _ Jamołtówek _

Pokrzywna - MoszczaŃa - Łąka Prudnicka'' pod warunkięm wprowadzenia zmian w treści

uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie zmiaty miejscowego planu

zagospodarowania ptzestrzernlego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i

Moszczanka w Gminie Prudnik tj.:

1)w $ 1 ust. 1 pkt I zmiany polegającej na wprowadzeniu właściwej relacji drogi

powiatowej nr 1617 o relacji Łąka Prudnicka - Starowice,

2)w $ 6 wprowadzenie zakazu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych na drogę

powiatową nr 1617 o tj. na działkę drogową nr 52 k.m. 1 obręb Moszczanka. Postanowienie

stanowi zał'ącznik do protokołu.

Ad.8

1) Zastępca Głównej Księgowej przedstawiła sprawozdanie finansowe Prudnickiego

Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 r. Z analizy

przedstawionych materiałów moŻna zauwazyć stratę, która na koniec czeIwca wyniosła _

510.843,2I zł. Na ujemny wynik finansowy spółki wpływ miały niewykonania kontraktu: w

poradni preluksacji, w poradni proktologtcznej, na oddziale ginekologiczno-połoŻniczym, na

oddziale noworodkowym' w Zakładzie opiekuńczo - Leczniczym, w programie

profilaktycznym choroby Gaucher,a, w pracowni mammogrufi,cznej, oraz w programie

profilaktycznym lęczęnta Mukopolisacharydozy. Na ujemny wynik finansowy otaz wztost

kosztów wpływ mają nadwykonania w oddziałach dziecięcym i chirurgicznym.

Członkowie Zarząd Powiatu szczegółowo analizowali strukturę przychodów i kosztów

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku

Ż) Pan Ryszard Matuszak- Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowia przedstawił wniosek w

sprawie w1typowania przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac Komisji Egzaminacyjnej dla

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, który będzie

pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Egzamtnacyjnej. Do Starostwa Powiatowego w

Prudniku wpłynęło 5 wniosków nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans na

stopień nauczyciela mianowanego, w związku Z czym zachodzi koniecznośó powołaniaptZęZ

Zarząd Powiatu w Prudniku imiennego składu Komisji E'gzaminacyjnej, w tym wytypowanie



na funkcję przewodniczącego Komisji. Naczelnik Wydziału Zaproponował Pana Czesława

Dumkiewicza,ktoty wcześniej Wraził zgodę na pracę w Komisji.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" postanowił

przedstawiciela Zaruądu Powiatu w Prudniku

PrzewodnicZącęgo.

wniosek.

wytypowaó Pana Czesława Dumkiewicza-

do pracy w Komisji Egzaminacyjnęj, jako jej

3) Pan Henryk Lenkowski przedstawił wniosęk Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie

propozycji Zawarcla ugody ptzed Wojewodą opolskim w sprawie ustalenia i wypłaty

odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku

Smolarnia-Krobusz, które byŁy własnoŚcią Powiatu Prudnickiego' Zarząd, Dróg

Wojewódzkich w opolu zwrocił się pismem nr WG.502 .15.35.20I3KW z dnia29.07.2OI3 r.

z ptopozycją zawarcia ugody przed Wojewodą opolskim w sprawie ustalenia i wypłaty

odszkodowan|a Za grunty zajęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 4I4 na odcinku

Smolarnia- Krobusz, które były własnością Powiatu Prudnickie go tj. działki: nr 793lI k. m. 5,

obręb Chrzelice o pow.0'0533 ha, nr I293lIk.m.7, obręb Chrzelice o pow. O,I]4O ha, nr

544132k.m.2, obręb Krobusz o pow. 0,0292 ha, nr 568152 k. m.3 obręb Krobusz o pow.

0,0383 ha. Razem powierzchnia działek wynosi 0,2948 ha. Ww działkileŻąna skrzyżowaniu

drogi wojewódzkiej nr 4I4 relacji opole- Prudnik i drogami powiatowymi : nr 1232 o relacji

Chrzelice- Łącznik,nr 1251 o relacji Rostkowice- Krobusz int I2]2 o relacji Krobusz- DP
1268 o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w opolu Zaproponował odszkodowanie w wysokości

2.948 zł., Ę. I zł z 1 km. Ponadto, w dniu 2L05.20I3 r. Wojewoda opolski zawiadom1ł

Powiat Prudnicki o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości

odszkodowanla Za przedmiotowe działki. Z załączonych do zawiadomienia vryciągow z

operatu sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych wynika, Że powyŻsze

nieruchomości wyceniono na kwotę 53.]72 zł. RóŻnica między war1ością nieruchomości wg

wyceny' a Zaproponowaną kwotą wynosi 50.824 zł.

Starosta powiedział, poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek'

Zarząd Powiatu po dyskrrsji ,jednogłośnie'' podjął decyzję o odstąpieniu podpisania ugody na

warunkaclr Zaproponowanyclr przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w opolu z uwagi na zbyt dużą

róznicę wyceny a Zapropol'lowaną kwotą.



4) Pan Mariusz Maóków Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił

wniosek w sprawie wyraŻenia zgody Zespołowi Szkół w Głogówku - trwałemu zarządcy, na

usunięcie drzew ptzez właściciela nieruchomości - Powiat Prudnicki. Dyrektor Zespołu

Szkół w Głogówku zwrócił się z prośbą o wyraŻenie zgody na usunięcie 14 sztuk drzew

gatuŃu topola z działki rlr 353, k. m. 4 obręb Winiary (teren sportowy za salągimnastyczną)

oraz 7 sztuk drzew gatunku zywotnik rt działki nr 296 k. m. 3 obręb Winiary należących do

Powiatu Prudnickiego, a będących w zarządzie Zespołu Szkół w Głogówku. Ww drzewa są

stare, pochylone, w każdej chwili groŻą zawaleniem, przez co zagrażają bezpieczeństwu

uczniów oraz osób przebywających na tęręnię szkoły. Ponadto, system korzeniowy topoli

wyrządził znaczne szkody w nawierzchni boisk' a w chwili obecnej obiekt przygotowywany

jest do remontu i prace związane z wycinką drzew należy wykonaó przed rczpoczęciem prac

remontowych. Pan Maókow poinformowaŁ, Że pozostałe drzewa gatunku Ąwotnik w ilości 7
sztuk rosną blisko muru ogrodzeniowego, uszkadzając korzeniami fundamenty. W miejsce

w/w drzew zostaną nasadzone drzewa niskopienne- liściaste. Proponuje się wyrażente zgody

na usunięcie przedmiotowych drzęw.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Głogówku -trwałemu
zarządcy, na usunięcie 14 drzew gatunku topola orazJ drzęw gatunku ŹWvotnik, jednocześnie

zobowiązał dyrektora szkoły do nasadzenia w miejsce usuniętych drzew drzew

niskopiennych liściastych.

5) Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku-

przedstawiła Sprawę dotyczącą ptzyznania dofinansowania do

Pani Barbara Pokorska

wypoczynku dziect

ptzebywających w rodzinie zastępczej u Pańs w kwocie po

400 zł na kaŻdę z dzięci. Poinformowała, Że Pańsrwo u 25.01.2013 r.

złoŻylt wniosek o przyznanie dofinansowania na powyższy cel. planują

v'ryjazd nad Morze Bałtyckie do Władysławowa' gdzie zarezerwowali domek campingowy dla

5 osób w kwocie 2000 zł za I0 dniowy pobyt w ośrodku Wypoczynkolvym Neptun. Pani

Beata Gąsiorcrvslła posiada status osoby bezrobotnej , mąZ pracuje poza miejscem

zamieszkania, z czego otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2.480 zł. Rodzina Państwa

roku stara się zapewnió swoim podopiecznym różne fo.-y wypoczynku,

jest to rodzaj nagrody za całoroczną naukę oraz dobre zachowanie dzieci w ciągu roku.



Sekretarz dodała, Że organem mającym możliwośó przyznania dofinansowania do

wypoczyŃu dzieci w wieku od 6 do 18 lat poza miejscem zamieszkania, ptzebywąących w
rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka jest starosta.

Starosta Zaproponował dofinansowanie w wysokości 400 złnadziecko.

Zarząd Powiatu

dofinansowania w

JeJ wn

,jednogłośnie'' zaakceptował propozycję StarosĘ w sprawie przyznania

kwocie po 400 ń na dwoje dzieci przebywających w pieczy zastępczej u Państwa

umozl iwienia wypoczynku w okre s ie I etnim poza miej sc em zamieszkania.

6) Pani Barbara Pokorska przedstawiła wniosek w sprawie ptzyznania dofinansowania do

wypoczynkudzieckaprzebywającegowrodziniezastępczejuPaniffikwocie600
zł.Przypomniała,żtoŻyławdniu11.07.ŻO13ffi-*.r.oprzyznanie
dofi nansow artia na kolonię letnią w Wapnicy, której koszt wYnosi 1.10o 'łEEĘF

ymują się z emerytury ffi* kwocie 805,72 zŁ oraz

zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie I53 zł. obie chorują na astmę. Ponadto, wnuczka posiada

otzeczen1'e o stopniu niepełnosprawności, a w ciągu ostatnich 3 miesięcy choroba nasiliła się i
wydatki na lekarstwa wynoszą ok. 400 zł miesięcznie. Pobyt nad morzem pozy{ywnie

wpłynie na dolegliwości zdrowotne dziecka zwiryane z astmą. Mając powyzsze na uwadze,

Pani Zofia Mlrga nie jest w stanie sama pokryó wydatków związanych z wyjazdem wnuczki
na kolonię.

Starosta Zaproponował dofinansowanie w wysokości 600 zł na dzięcko.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zaakceptował propozycję Starosty w sprawie przyznania

dofinansowania w kwocie 600 Zł na dziecko przebywające w piec4' zastępczej u

cęlem umożliwienia wypoczynku w okresie letnim poza miejscem zamieszkania.

7) Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- Pani Edyta Wistuba

przedstawiła sprawę doĘczącą ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnerstwa dla

podmiotów nie za|iczanych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji

projektu w ramach Prioryłetu III Wysoka jakośó systemu oświaty, Działanie 3.5

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Ludzki Ż007-2013. Poinformowała, Że w projekcie uczestnictwo zgłosiły głównie placówki

oświatowe gmirure, najliczniej z Gminy Głogówek. IJdziałzadeklarowały równieżpa|cowki z



Gminy Biała. Natomiast Gmina Prudnik nie jest zainteresowania realizacją projektu.
Beneficjentem projektu jest Powiat. Proponuje się ponowienie ogłoszenia otwartego naboru
na wyłonienie partnerstwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w
celu wspólnej realizacji przedmiotowego projektu. W poprzednio ogłoszonym naborze nie
wyłoniono partnera projektu, z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w Regulaminie
konkursu.

Pani Agnieszka Zagorska Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) poinformowaŁa, Że w
konkursie ofertę złoŻyła firma ,,BRAS'' Robęrt Jaworski. Do oceny oferty, zarządzeniem
Starosty, została powołana w czerwcu bt. 4 - osobowa Komisja oceniająca. Zad,aniem
Komisji było sprawdzenie złoŻonej oferty pod względem formalnym i merytory cznym.
ZłoŻona oferta fi.my ,,Bras'' nie pozwala na sprawdzenie wszystkich wymaganych
kwalifikacji m.in.: posiadanego doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji i
składania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach PoKL 2OO7-2013, zrealizowania w
ciągu ostatnich trzech lat od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie, samodzielnie lub
jako partner przynajmniej jednego projektu finansowan ego ze środków publicznych, funduszy
europejskich lub innych funduszy zagtanicznych w kwocie nie mniejsz ej niz 500 tys. zł. Brak
wymaganego w ogłoszeniu opisu doświadczęnia: podania nazw projektów, priorytetów w
ramach których ubiegała się firma o dofinansowanie (zakonczonych i obecnie
realizowanych) oraz danych partnera w celu potwierdzenia ręalizacji projektu w kwocie nie
mniejszej niż 500 tys. zł. nie pozwoliło na rzętęlne zweryfikowanie oferty, a co się z tym
wtąŻe, uzyskania pozytywnej oceny Komisji. Projekt swym zasięgiem rozciąga się na
jednostki oświatowe działające na terenie Powiatu Prudnickiego (szkoły i przedszkola),
zgłosiło się 28 jednostek. W związku z powyŻszym wiąże się to z duzym ryzykiem, gdyŻ nie
ma przełoŻenia na jednostki oświatowe podlegające Gminie BtaŁa czy Głogówek.
Rezygnacja w trakcie projektu w/w jednostek powoduje nie zrealizowanie projektu i zwrot
środków. ZłoŻona koncepcja projektu opiewa na kwotę L869.O76,5O zł, w tym zarządzanie
projektem 37I.124 zł (głownie koszty fi.my ,,BraS'')' Wydział ze względu na ograniczęnia
kadrowe, w Referacie Programów Rozwojolvych i Promocji Powiatu _ 2 z 3 osób przebywa
na zwolnieniach chorobowych, nie jest w stanie prawidłowo nadzorow ac realtzacjL projektu.
Dodatkowo istnieje obawa duzego ryzykajakim obciązony jest projekt' co nie pozwala na
wzi ęci e o dpo wie dzialno ś ci za pr awidłow ą r ealizacj ę.



Starosta zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Zarządu powróció do tematu celem
przedstawienia szczegółowych danych dotyczących realizacji projektu przez partnera

projektu.

Zarząd Powiatu zaakceptow ał propozycj ę Starosty

Ad.9

W związku z Wczętpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki podziękował za udział
i zamknfi. po siedzeni e Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech /J- 1.-?r l,nt lr


