
Protokół Nr 155/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 23 września2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy

obęcno Ści stanowiącej załączntk do protokołu'

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywttał członków Zarządu oraz

osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecnoŚci stwierdził, Żę

w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządut1'

1' Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)

2. Wicestarosta - Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),

3 . Członek Zarządu- Ktzy sztof Glombitza,

4. CzłonekZarządu- Janusz Siano,

5. Członek Zatządu- Czesław Dumkiewicz,

co stanowi quorum, ptzy ktorym Zarząd moze obradować i podejmować prawomocne

uchwały.

Ad.3

Starosta Prudnicki przedstawił projekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i prą'witanie uczestników posiedzenia'

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad.

4.Przyj ęcie protokołu z poprzedniego posied zenia'

5. Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmian w porządku obrad Rady Powiatu

nvołanej na dzień 27 września 2013 r. doĘczący projektu uchwaĘ Rady Powiatu w

sprawie ustalenia wysokoŚci opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywania oraz

wysokoŚci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia

pojazdu.

6. Podjęcie uchwał ZarząduPowiatu w sprawie:

I) zmianbudżetu Powiatu Prudnickięgo na 2013 rok'

2)zmianplanufinansowegobudżetuPowiatuna2013rok,

7.Sprawy różnez



1) przedstawienie propozycji Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej

oferty zamówienia publiczne go zadaniapn. ,,Stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole

Szkoł Rolniczych w Prudniku - budowa boiska piłkarskiego'' pod warunkiem' zwiększenia

kwoty lub uniewa Żnienia po stępowania o udzielenie zamówienia,

2) przedstawienie zakresu umowy na świadczenie usług usuwania, przemieszczania,

holowania i przechowywania pojazdów zgodnie zart.I3)aPrawo o ruchu drogowym,

3) zatwierdzenie protokołu Komisji Przetargowej z przeprowadzonych negocjacji w sprawie

udzielenia zamówienia publicznego uzupełniającego pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni

dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego - zamówienie uzupełniające''.

8.Zamknięcie posiedz enia Zarządu.

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

porządek zostałpoddany pod głosowanie i ,jednogłoŚnie" przyjęty.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posied zenia przyjęto bez odczytania' ,j ednogłośnie''.

Ad.5

Starosta Prudnicki przedstawił wniosek do Przewo dntczącego Rady Powiatu w Prudniku o

zmianę porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na Ż7 września 2013 r., ktorej

przedmiotem będzie wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia

wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywania oraz wysokości kosztów w

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu' Przypomniał, że Rada

Powiatu obowiązana jest co roku podjąć taką uchwałę'

Pan Andrzej Sieradzki Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu powiedział, Żę zgodnie

z art.I3Oaust.6b, 6c ustawy z dnia20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym' Minister

Finansów wydał w dniu 1 sierpnia 2OI3 f. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia

obowiązujących w ŻOI3 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogt i jego

przechowywania na parkingu strzeŻonym będących podstawą stawek przedmiotowej

uchwały. W porównaniu do roku ubiegłego kwoty są nieznacznie vłyŻsze. Proponuje się

następujące wysokości opłat za usunięcie i przechowywanię pojazdu usuniętego z drogi na

terenie Powiatu Prudnickiego: rower lub motorowęr- za usunięcie pojazdu 111 zł, doba

przechowywania- 18 zł;motocykl- za usunięcie pojazdu 22O zŁ, doba przechowywania- 25 zł;

pojazd o dopuszc za|nej masie całkowitej do 3'5 t_ za usunięcie pojazdu 483 zł, doba



pźechowywania-38ń;pojazdodopuszczalnejmasiecałkowitejpowyżej3,5tdo7,5t.za

usunięcie pojazdu 603 ń,doba przechowywania- 50 ń; pojazd o dopuszcza|nej masie

całkowitej powyŻej 7,5 t do 16 t- zausunięcie pojazdu 854 zł,doba przechowywania- 7Ż zŁ;

pojazdodopuszczalnejmasiecałkowitejpowyŻej1'6t-zausunięciepojazdu1.Ż59zł,doba

przechowywania- I34 zŁ;pojazdy ,rr"*oru"e materiały niebezpiec Zfie- zausunięcie pojazdu

L532 zŁ,doba przechowywania' I98 zł'

Starostapoddałpodgłosowanieprojektuchwaływprzedstawionymzakresie.

ZarządPowiatu, 
jednogłoś:]:'' j::]:1il;:;::x#*1,J::'il#jil';":::--

wysokości opŁat za "'""1u'",n"]::, .ęcia pojazdu i skierował go wraz Z

*fr: ffiT:"":##;:ilr;ffi;:::J;"-, 
uchwały stanowi zaŁącztik do

protokołu'

|rxJ*.* Powiatu Pani Aleksandra Zembr:oiprzedstawiła 
projekt uchwały ZarząduPowiatu

w sprawie zm\anw budżęcie Powiatu Prudnickiego na 2013 r'

Starostapoddałpodgłosowanieprojektuchwaływprzedstawionymzakresie.

ZarządPowiatu,jednogłośnie,,podjąłuchwałęwsprawiezmianwbudzecięPowiatu

Prudnickiego na Ż0I3 r.' która stanowi zaŁączn]kdo protokołu'

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały ZarząólPowiatu w sprawie zmian p'anu

finansowego budżetu naŻ0l3 r'

Starostapoddałpodgłosowanieprojektuchwaływprzedstawionymzakresie.

ZarządPowiatu,jednogłoŚnie,,podjąłuchwałęwsprawiezm\alplanufinansowegobudŻetu

na Ż[l3rok' która stanowi zilączn|kdo protokołu'

ll rt *.,*z Powiatu P ani Harina Lisiecka 
:'1'.: *:,n"iff.ffiit Trzetargowej 

w

sprawie wyboru najkorzystniejszej ofer1y zamówięnia publicznego na zadatlie pn'



/

,,Stworzenie kompleksu sportow ego przy Zespole Szkoł Rolniczych w Prudniku - budowa

boiska piłkarskiego" pod warunkiem, zwiększenia kwoty lub uniewaŻnienia postępowania o

udzięlenie zamówienia. W przetargu złoŻono 3 oferly, spośród ktorych najkorzystniejszą

ofertą okazałasię złoŻonaprzezSpołkę Budowlaną Magdalena Czok' Maręk Janik s'c' 48-200

Prudniku u1. Dąbrowskiego 27 nakwotę 170 355,00 zŁ. ZdantemKomisji Przetargowej oferta

ta została [znana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone

w SWIZ oIaz posiada najnlŻszą cenę spoŚrod ofert niepodlegających odrzuceniu'

Zamavłiającyzamięrzałprzeznaczyónaw/wzadaniękwotę16972I,00zł,Komisja

przetargowaproponuje,abyZarządPowiatupodjąłdecyĄęozwiększeniukwotyjaką

zamierzaŁ ptzeznaczyÓ na realtzację zadania o 634 zł bądż unieważniÓ postępowanie o

udzielenie zamówienia.

Starosta Prudnicki Zaproponow aŁ zwiększenie o kwot ę 634 zł brutto i poddał pod głosowanie

przedstawionY wniosek'

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" postanowił zwiększyc kwotę o 634 zł brutto jaką

Zamavłiający zamieruil' przeznaczyc na zadanie pn' ,,Stworzenie kompleksu sportowego pzy

Zespole Szkoł Rolniczych w Prudniku - budowa boiska piłkarskiego" oTazzatwl'erdził wybór

najkorzystniejszej oferty na kwotę 170'355'00 zł brutto'

2) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Andrzej Sieradzki poinformował' Że

Wydział przystępuje do wszczęcia procedury udzielenia zamówięnia publicznego do 14 tys'

Euro, w wyniku którego zostanie wyłoniony podmiot świadczący usługi usuwania i

przechowywania pojazdów. Na podstawie konkursu ofert' zostanie dokonany wybór

podmiotu, ktory zŁoŻynajkorzystniejsząoferlę cenową' Następnie przedstawił projekt umowy

na świadczenie usług usuwania, przęmleszazania, holowania i przechowywania pojazdów

zgodnie z art.I3O a Prawo o ruchu drogowym' Poinformował' że projekt z'akłada zawarcię

umowynaokres3lattj.odlstycznia2Ol4r,do3lgrudnia2016r.lubdoczasu
zrealizowania wartości umowy. W porównaniu do poprzedniej umowy zostaŁ wydłużony czas

oczękiwania na pomoc drogową tj. powyżej 90 minut od chwili powiadomienia' Naczelnik

Wydziału dodał, Że został równiez zawarty punkt mowiący o moŻliwoŚci udzielęnia

Wykonawcyzamówieniauzupełniającego,stanowiącegoniewięcejniz50%wartości

zamówieniapodstawowegoipolegającegonapowtórzeniutegoSamegorodzajuzamówienia,

którejestzgodnezprzedmiotemzamówieniapodstawowegoorazbyłoprzewidziane



wartoŚci zamówienia podstawowego. Projekt umowy stanowi zńącntik do

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt umowy'

w szacowaniu

protokołu.

ZarządPowiatu,jednogłoŚnie,,zaakceptowałwarunkiumowynaŚwiadczenieusług

usuwania,przemieszczaria,holowaniaiprzechowywaniapojazdowzgodniezart.l3)aPrawo

o ruchu drogowYm'

3) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosęk Komisji Przetargowej w sprawie zatwierdzenia

protokołu Komisji Przetargowej z przęprowadzonych negocjacji w sprawie udzięlenia

zamówienia publicznego uzupełniającego pn. ,,Remont cząstkowy nawierzchni drog

powiatowychnatereniePowiatuPrudnickiego-zamówienieuzupełniające''..Wdniu23

wrześniabr.odbyłysięnegocjacjezWykonawcą-PanemAdrianemBąkiemPrzedsiębiorstwo

RobotInżynieryjnych,ul.Sosnowiecka11,48.100Głubczyce.Wwynikuprzeprowadzonych

negocjacjistronyuzgodniły:wynagrodzenięzawykonanieprzedmiotuumowyZamavłiĄący

zapłacina podstawie cen jednostkowy ch oruzilości faktycznie wykonanych i odebranych

robot wędług obmiaru powykonaw czegoprzy ubytkach: do 5 # * 66'42 zł brutto' w tym

wafioŚÓ netto 54,00 zł, podatek v 
^T 

23%- !Ż,4Ż zł,powyŻej 50 m2- 5I'66 zł brutto w tym

wartośó netto 42,00' podatek yAT Ż3%- 9,66 zł, którego wartoŚÓ umowy nie przekroczy

kwoty45,988,41złbrutto.Tęrminwykonaniazamówieniadodnia18paŻdziernikabr.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony do zatwier dzęniaprotokoł Komisji

Przetargowej'

ZarządPowiatu,jednogłoŚnie',zatvłrcrdz\ł,protokołKomisjiPrzetargowej
zprzęprowadzonychnegocjacjiwsprawieudzieleniazamówieniapublicznego

uzupełniającego pn. ''Remont 
cząstkowy nawierzchni drog powiatowych na terenie Powiatu

Prudnickiego - zamówienie uzupełniaj ące'''

Ad.8

W związku Z wczęrpaniem

po siedzenie Zarządu P owiatu'

Protokoł sporządzi\a:

Aleksandra Grzech

porządku obrad Starosta podziękow ał za udział i zamknfl;1ęKUw41 Lqvvu'*{' 
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