
Protokół Nr 14912013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarząduoraz pracownicy Starostwa wg listy
obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Wicestarosta Józef Skiba otwotzył obrady, przywitaŁ członków Zarządu orM osoby
uczestniczące w posiędzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, ze w posiedzeniu
uczestniczy 3 członków Zarządut1.

1. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek ZarząduPowiatu),

2. CzłonekZaruądu- Janusz Siano,

3 . Członek Zarządu- Krzy sztof Glombitza,

co stanowi quorum, przy ktorym Zarząd moŻe obradowaó i podejmować prawomocne

uchwały.

Ad.3

Wicestarosta przedstawił proj ekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.

4.Prryj ęcie protokołu z poprzedniego posied zenia.

S.Sprawy różnez
I) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na

realizację zadania pn. ,'Likwidacja barięr architektonicznych w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Prudniku poprzez zakup windy i jej montaż z dostosowaniem otoczenia i
klatki schodowej",

2) rozpatrzenie wniosku Wydziału InfrastrŃtury Powiatu w sprawie vłyrtŻenia zgody na

realizację zadania pn. ,,Stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych _

budowa boiska piłkarskiego'',

6.Zam|<nięcie p osiedz enia Zarządu.

Wicestarosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego

porządek zastał poddany pod głosowanie i ,jednogłośnie'' ptzyjęty.
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Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjęto bez odczytania. ,jednogłośnie,,.

Ad.5

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Wydziału Infrastruktury
Powiatu w sprawie wyruŻenia zgody na realizację zadania powyżej 14 tys. Euro pn.

"Likwidacja barier architekton icznych w siedzibie Starostwa powiatowego w prudniku
poptzez zakup windy i jej montaŻ z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej,,.
Poinformowała, Że zadanie polega na dobudowie szybu windy zevłnętrznej z napędem
hydraulicznym ptzy elewacji wschodniej budynku siedziby starostwa powiatowego,

przebudowie klatki schodowej i dostosowania podestu piętrowego na przystanki windy, jak
równiez adaptacji otworów okiennych na drzwiowe do windy. Ponadto, zostanie
zamontowane oświetlenie przy dtzwiach windy. Przebudowa wejścia do budynku
zlokalizowanego na ścianie szczytowej- południowej będzie polegała na wykonaniu
dwubiegowej pochylni o nachyleniu 5,5Yo dla osób niepełnosprawnych oraz schodów
zewnętrznych monolitycznych żelbetonowych wraz z daszkiem nad wejściem. W ramach
zadartia zostanie'wybudowane nowe wejście - dojście do budynku siedziby Starostwa,
obejmujące budowę: chodnika, dojścia, podjazdu- pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz
schodów zewnęttznych od ulicy Kościuszki. Wartość zadaniawynosi: 262 319,35 zŁnetto, w
ptzeliczeniu na EUR) (4,0196) wynosi: 65260,06 EURO. Termin realizacji zamówienia
ustalono na dzien 27 .12.2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wtaził zgodę narealizację zad,aniapowyżej 14 tys. Euro pn.

,,Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie Starostwa powiatowego w prudniku

poprzezzakup wirldy i jej montaz z dostosowaniem otoczeniai klatki schodowej".

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie
vłyruŻenia zgody na realizację zadania powyŻej 14 tys. Euro pn. ,,Stworzenie kompleksu
sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych _ budowa boiska piłkarskiego''. Poinform owała,
Że przedmiotem zadania jest wykonanie i montaż: ogrodzenia i siatki stalowej ocynkowanej



/
powlekanej w kolorze zielonym na slupach stalowych kotwionych w stopach
fundamentowych. W ogrodzeniu: 3 bramy i 4 furtki oruz I brama w ogrodzeniu zewnętrznym,
- piłokochwyu z siatki plecionej sznurkowej na słupach stalowych kotwionych w stopach
fundamentowych,

- wiaty stadionowe w ilości 2 szt.

- trybuny stałej 3- rzędowej z dwoma wejściami,

- chodnika dla celów dojścia do trybuny stałej.

Wartość zamówienia wynosi: I29 658,48 złnetto,w przeliczeniu na EUR6 (4,0l96)wynosi:
32256,56 EURO. Termin realizacji zamówienia ustalono nadzięit28.IO.20l3 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" wyraził zgodę narealizację zadaniapowyżej 14 tys. Euro pn.

,,Stworzenie kompleksu sportowe go przy Zespole Szkół Rolniczych _ budowa boiska
piłkarskiego''.

Ad.6

W związku z Wczerpaniem porządku obrad Wicestarosta podziękował za udział i
zamknął p o s i e dzeni e Zar ządu Powi atu.

Protokół spotządziła:

Aleksandra Grzech
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