
: Protokół Nr 158/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 7 października 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy

obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz

osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził' Że w
po siedzeniu uczestticzy 4 członkow Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący ZarząduPowiatu)

Y 2.Wicestarosta- Józef Skiba (Członek ZarząduPowiatu),

3. CzŁonekZarządu- Janusz Siano,

4. Członek Zar ządu- Krzysztof GIombitza

co stanowi quorum' przy ktorym Zatząd moŻe obradowaó i podejmować prawomocne

uchwały.

Ad.3

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił projekt 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.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

S.Prryjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok,

2) zmian wieloletniej pro gnozy fi nansowej Powiatu Prudnickie go,

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

1) zmian w budzecie Powiatu na 2013 rok,

2) zmian planu finansowego budżetu na 2013 rok'

7.Przedstawienie wniosku radnego w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu działaft

doĘczących zaprzestania przez Prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w
Prudniku rvypowiadania, zmian warunków pracy pracownikom PCM S.A.

8. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie zajęcia pasa drogowego.



9. Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie odmowy uzgodnienia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina.

l0.Sprawy różne:

I) rczpatrzenie wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego pn.,,Udzielenie kredytu długoterminowego'',

2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie przekazania do

demontażu pojazdu, w stosunku do którego Sąd Rejonowy w Prudniku orzd<ł o przepadku na

rzeczPowiatu Prudnickiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia20 czerwca 1997r.- Prawo o

ruchu drogowym,

3) rozpattzenie wniosku Referatu Gospodarki NieruchomoŚciami (...) w sprawie dzierżawy

części nieruchomości gruntowej połoŻonej w Prudniku zprzeznaczeniem nasprzedaŻzniczy,

4) rczpatrzenie wniosku Burmistrza GŁogówka w sprawie rozwiązania umowy uŻyczenia

zawartej z Powiatem Prudnickim dotyczącej części nieruchomości położonej w Głogówku,

oznaczonej j ako działka 3 52 l I,

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie uznania robót

dodatkowych i wyrtŻenia zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówienia

dodatkowego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy zadania pn. ,Remont odcinka

drogi powiatowej nr 1613 o w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego _

etap III- remont obiektu mostowego o JNI 300022I",

6) przedstawienie pisma optima Medycyna S.A. z siedzibą w opolu dotyczącego udzielęnia

informacji publicznej z zak<resu postępowafiia w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji

zwykłych imiennych serii ,,A'', ,,B", ,,C", ,,D'', ,,E" i ,,G'' o wartości nominalnej 50,00 zł

kaŻda, stanowiących 65,87%o kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum

Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku naleŻących do Powiatu Prudnickiego,

7) rozpatrzenie wniosku Wydziału oświaty (...) w sprawie przekazania na rzęcz Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku sprzętu zakupionego w ramach

projektu WDN-RPOP.05.01.01.16-003112 pn. ,,DoposuŻęniebazy dydaktycznej Powiatowego

Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku''. *

t1.Zam|<nięcie pos ied zenia Zarządu.

Starosta Prudnicki zapytaŁ czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec

powyższego porządek został poddany pod głosowanie i ,jednogłośnie" przyjęty.



Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjętobez odczytania,,jednogłośnie''.

Ad.5

Skarbnik Powiatu'Pani Aleksandra Zembroi przedstawiła pĄekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie zmiartbudzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawion1łn zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie" ptzyjs' projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiarl'

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Projekt uchwały stanowi załącznikdo protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy fi nansowej Powiatu Prudnickiego.

Starosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" ptzyjął projekt uchwały Rady Powiatu g sprawie zmiany

wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego. Projekt uchwały stanowi

załącznik do protokołu.

Ad.6

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zaruądu 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 zmtan w budzecie Powiatu

Prudnickiego na 2013 r.,która stanowizałącznik do protokołu. i-

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu

finansowego budzetu na2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.



Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budzetu

na2013 r., która stanowi załącnlik do protokołu.

Ad.7

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek złoŻony ptzęz radnego Pana Dariusza Kolbka w

sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu działan, które spowodują zaprzestanie ptzez Prezesa

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku wypowiadania pracownikom, w tym

pracownikom ratownictwa medycznego warunków pracy i zatrudnianiu pracowników na

nowych, gorszych warunkach. Nie moŻe restrukturyzacja PCM odbywaó się kosztem

pracowników i ich rodzin, szczególnie tych, których pensje juŻitak są bardzo niskie.

Zaruąd Powiatu przyjął wniosek radnego do wiadomości.

Ad.8

Pani Aleksandra Kawecka_ Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła projekt

decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2270 o ul. Kolejowa w

Prudniku w dniu'07 puździernika 2013 r. w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej na

wysokości budynku nr 15 a. W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci kanalizacji

sanitamej zlokalizowanej w pasie w/w drogi powiatowej, po przyjęciu z3łoszenia w dniu

7 puździer:nika br. od pracownika ZaMadu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku oraz wizji

lokalnej w terenie, naleŻy ustalió warunki zĄęcia pasa drogowego zgodnie z obowiąnĄącymi

przepisami prawa. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w związku

z usunięciem awarii ustala się opłatę w wysokości 198,00 zł.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawioną decyzję.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął decyzję w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi

powiatowej Nr 2270 o ul. Kolejowa w Prudniku w dniu 7 płŹdziernika 2013 r. w celu

usunięcia awarii sieci wodociągowej na wysokości budynku nr 15 a.

Ad.9

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

projekt postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie odmowy uzgodnienia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przesttzenrtego wsi Trzebina. PoinformowaŁ,że w dniu



19.09.2013 r. wpłynęło do Znządu Powiatu w Prudniku pismo Wójta Gminy Lubrza
nr 2PI.6722.1.9.20I3 z dnta 18-09-2013 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego

planu zagospodarowania przesttzenrtego wsi Trzebina w związku z uchwałą Rady Gminy

Lubrzanr XXVIV206|20I0 z dnia 31 marca 2010 r. (zpóźn. zm.) w sprawie przystąpienia do

sporządzenia zarriany miejscowego planu zagospodarowania wsi Trzebina. Zgodnie z art.24

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca Ż003 r. o planowaniu i zagospodarowanill przestrzennym

Zarząd Powiatu w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej uzgodnienia planu

zagospodarowania przestrzennego. Przesłany projekt zmian w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzewtego wsi Trzębina istotnie narusza art. 12 pkt 12 ustawy z dnia

27 marea 2003 t. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. fr przesłanym do

zaopiniowarria projekcie uchwały nie zostały uwzględnione wielokrotnie, min. pismo

GK.II.7004-Il2008 z dniaŻ3-06-2010 r., składane przez Zarząd Powiatu wnioski dotyczące

zmiarty zapisów dotyczących działek tlt l38l3, mapa I' oraz 34112 mapa 2, 34312 mapa 2,

34412 mapa 2 objętych dotychczas symbolami ZZ i IB w taki sposób, by po zmianie

przedmiotowy obszar nosił oznaczenie odpowiadające terenom zabudowy mieszanej

jednorodzinno-wielorodzinnej z możliwością nowej zabudowy o takim charukterze oraz z

moŻliwością dopuszczenia usług. Zarząd Powiatu nie otrzymał żadnej informacji o

rozpattzeniu wnioskowanych uwag' o których mowa w art. 17 pkt 12 cyt. ustawy. Takie

dziaŁańe gminy w zakresie przysługującego jej wŁadztwa planistycznego, które nie

uwzględnia wniosków w zakresie zmian w zapisach planu zagospodarowaRia przestrzennego

w sposób nieuzasadniony narusza, interes prawny Powiatu Prudnickie go poprzez nadmierną i
nie popartą przepisami prawa ingerencję w możliwośó wykonywania prawa własności i
uniemożliwia wykon1,"wanie zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy z dnia 5

czetwca 1998 r. o samorządzie powiatowym' aw szczególności wynikające zart.4 ust. 1 pkt

10, a takŻe z ustawy z drlria 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Uzgodnienie

zmian do miejscowego planu zagospodarowania przesttzenrtego wsi Trzębinabędzie moŹliwe

w sytuacji zmiany zapisów dotyczących działek stanowiących własnośó Powiatu

Prudnickiego nr 13813, mapa 1, oraz 34112 mapa 2,34312 mapa 2, 34412 mapa 2 w zahesie

terenów zabudowany mieszanej jednorodzinno-wielorodzinnej z możliwością nowej

zabudowy o takim charakterze oraz z mozliwością dopuszczenia usług.*Po szczegółowej

analizie Referat proponuje odmówić uzgodnienia projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina w zakresie obejmującym obszar działek

ewidencyjnych nr I38l3, mapa t, otaz 34Il2 mapa 2, 343lŻ mapa 2,34412 mapa 2, wnosząc

j ednocześnie uwagi do przedłożonego proj ektu.



Staro sta poddał pod głosowanie przedstawiony proj ekt po stanowie nia Zaruądu Powiatu.

Zaruąd' Powiatu ,jednogłoŚnie'' podjął postanowienie w sprawie odmowy uzgodnienia

projektu miejscowego planu zagospodarowania przesttzenrtego wsi Trzebina. Postanowięnie

stanowi zaŁączruk do protokołu.

Ad. 10

l)Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego pn. ,,Udzielenie kredytu długoterminowego'' w kwocię 1.496.886,00

zł do 30 grudnia 2013 r. Spłata kredytu nastąpi w ratach miesięcznyctiw następujących

kwotach:

- w 2OI4 r.- 575.I79,0O zł - lŻ ratpo 47.937,58 zł ,

- w 2015 r.- 204.000,00 zł - 12 rat po 17.000,00 zł,

- w latach Ż0I6-202t- 12 rat po 8.500,00 zł,

- w 2022 r.- I05.707,00 zł - 11 rat po 8.808,92 złirata grudniowa 8.808,88 zł.

Terminy spłaty odsetek - w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2OI4 t. do grudnia

2022 r. w terminie 14 dni od dnia ottzymania przęz ZamawiĄącego zawiadomienia o ich
wysokości. Wartośó zamówienia wynosi: 202.392,00 zł netto, w przeliczeniu na EURQ
(4,0196) wynosi: 50.351'28 zł.Terminrea|izacji zamówienia: 31 grudnia2022 r.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego pn.,,Udzielenie kredytu długoterminowego''.

2)PanAndrzej Sieradzki Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił wniosek

w sprawie przekazaria do demontuŻu pojazdu, w stosunku do którego Sąd Rejonowy w

Prudniku orzel<ł' o przepadkulnalzecz Powiatu Prudnickiego na podstawie art. 130a ustawy z

dnia 20 czerwca t997t.- Prawo o ruchu drogowym. Starosta Prudnicki reaIizĄąc zadania

Powiatu, wystąpił w dniu 26 lipca br. do Sądu Rejonowego w Prudniku z wnioskiem

o orzeczęnie przepadku na rzęcz Powiatu pojazdu marki Vw Vento, VIN:

wvwZZZIHZTw296032, niezarejestrowanego w Polsce, usuniętego z drogi i
nieodębranego w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pomimo, że właściciel pojazdu zostaŁ



prawidłowo powiadomiony o skutkach nieodebranta pojazdtL W dniu 5' sierpnia br. Sąd

Rejonowy w Prudniku orzel<ł przepadek pojazdu tua rzecz Powiatu Prudnickiego. Biegły

skarbowy powołany przez Starostę Prudnickiego do oszacowania wartości pojazdu, wycenił

wartość pojazdu na kwotę 3.300 zł brutto. W chwili obecnej pojazd znajduje się na parkingu

strzeŻonymwznaczonymprzez Starostę, jako miejsce przechowywania pojazdów usuniętych

z dtogi. Sekretarz Powiatu poinformował a, że w związku z tym, iż pojazd został sprowadzony

z Austrii i nie został zarejestrowany w Polsce, naleŻaŁoby podjąó następujące kroki: uzyskać,

oryginał austriackiego dowodu rejestracyjnego pojazdu od dotychczasowego właściciela,

dokonaó tłumaczenia dokumentów na język polski, uzyskaó zaświadczenie z lJrzędu

Skarbowego o braku obowiązku uiszczenia podatku VAT od pojazdu, opłació akcyzę za

samochód, uiścić opłatę recyklingową na rzecz NFoŚiGW, dokonaó c7asowej rejestracji

pojazdu w celu dojazdu do stacji kontroli pojazdów, dokonaó badania technicznego pojazdu,

opłacić ubezpieczenie oC pojazdu. Łącznie Powiat musiałby ponieśÓ koszty za wlw

czynności w wysokości 1 300 zł + 800,73 zł (koszt przechowywania pojazdu na parkingu

strzeŻonym za okres od 5.08.20I3-4.I0.20I3r.) tj. 2 100,73 zł brutto. KaŻdy kolejny dzieft

przechowywania pojazdu na parkingu strzeŻonym generuje koszty w wysokości 25,83 zł

brutto. W przypadku sprzedazy pojazdu w drodze licytacji' cena wywoławcza pojazdu I

licytacji będzie wynosió 0,75 wartości pojazdu tJ.2 475 zł. Natomiast w przypadku rejestracji

pojazdu i uzytkowania przez Starostwo (wg szacunków dokonanych przez Wydział

Infrastruktury Powiatu) do powyzszych kosztów naleŻałoby dodaó: wymianę akumulatora,

naprawy blacharskie karoserii pojazdu, zaklsp opon letnich i zimolvych. Łączny koszt

przyvrócenia sprawności eksploatacyjnej pojazdu szacowany jest na kwótę ok. 3 000 zł.

Natomiast w przypadku demontażu pojazdu w uprawnionej stacji demontażu, Powiat poniesie

jedynie koszty przechowywania pojazdu ok. 1 000 ń btutto oruz uzyska przychody z Ętlilu:
sprzeduŻy pojazdll uprawnionej do demontaŻu stacji- 1000 zł, oraz otrzyma dofinansowanie z

NFoŚiGW w wysokości 4 000 złw 2O!4 t.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę na ptzekazanię do demontażu pojazdu,

w stosunku do którego Sąd Rejonowy w Prudniku orzel<ł o przepadku na rzecz Powiatu

Prudnickiego na podstawie art. I30a ustawy z dnia Ż0 czerwca I997r.- Prawo o ruchu

drogowym.



3) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił wniosek w sprawie

dzierŻavły części nieruchomości gruntowej połozonej w Prudniku z przeznaczeniem na

sptzedłŻ zniczy. W dniu 30 września br. Pan Paweł Któl z Prudnika zvłrócił się z wnioskiem

o vłydzieźawienie miejsca w bramie budynku Wydziału Geodezji (...) w celu sprzedaŻy

zrliczy i kwiatów w okresie Wszystkich Świętych w dniach od 1 listop ada 2Ol3 r. do 2

listopada 2013 r.

Starosta Prudnicki zaproponował, aby ogłosió na stronie internetowej Urzędu informację o

możliwości dzierŻawy wnioskowanego terenu, po czym poddał pod głosowanie

przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie''

Prudnickiego.

zaakceptowali propozycję zgŁoszoną ptzez Starostę

4) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił wniosek Burmistrza

Głogówka w sprawie rczwiązartia umowy użyczenia zawartej z Powiatem Prudnickim

dotyczącej części nieruchomości położonej w Głogówku' oztaczonejjako działka352lt k. m.

4, obręb Głogówek. Przedmiotowa nieruchomoŚó stanowi kompleks boisk sportowych i sali

gimnastycznej. Część działki będzie wchodziła w zakres projektu wykonania

pełnowymiarowegb boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni wraz z niezbędną

infrastrukturą. Szatnie znajdujące się w obiekcie sali gimnastycznej posłuzą osobom

korzystającym z boiska. Kierownik Referatu poinformował, że wniosek Burmistrza

Głogówka zostanie przekazany dyrektorowi Zespołu Szkół w Głogówkr, g'dyzwnioskowana

działka jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół. Ponadto dodał' że w Ęm samym piśmie

Burmistrz Głogówka wnosi o unieważnienie umowy użyczenia nieruchomości oznaczonej

jako działka nt 352lt obręb Głogówek, zawartej na czas nieokreślony, a dotyczący

bezpŁattego oddania w celu remontu i przebudowy boiska wielofunkcyjnego i montazu

urządzei sportowych przy Zespole Szkół w Głogówku. Referat Gospodafki

NieruchomoŚciami (...) proponuje wyraziÓ zgodę i rozvviązać umowę użyczenia

nieruchomości oznaczonej jako działkanr 352lI obręb Głogówek.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakręsie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na rozvńązarie urnowy uĘczenia

nieruchomości oznaczonej jako dziaŁkanr 35ŻlI obręb Głogówek.



5) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie uznania robót

dodatkowych i wyrażenia zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówienia

dodatkowego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy zadania prr. ',R.*ont odcinka

drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeftstwa ruchu drogowego i pieszego -
etap III- remont obiektu mostowego o JNI 30002Żl". Naczelnik Wydziału poinformowała' że

w dniu 9 września br. Wykonawca zgłosił brak ścianek żwirowych za przyczółkami obiektu

mostowego tj. po dokonaniu prac rczbiórkowych warstw konstrukcyjnych w miejscu

połączenia płyty mostowej z ulicą Nyską w Prudniku na obu końcach stwierdził brak ścianki

żwirowej pomiędzy pł1'tą obiektu mostowego i ulicy Nyskiej. Powyższe skutkuje brakiem

mozliwości praryidłowego wykonania dylatacji zgodnie z wiedzą techniczną i
obowiązującymi normami. Naczelnik Wydziału poinformowała, ze w dniu 12 września br.

odbyła się Rada budowy łącznie z wizją lokalną w terenie, na której uzgodniono, iŻ

konieczne jest do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowe$o; w}konania płyt

przejściowych na połączeniu pł1.t obiektu mostowego i ulicy Nyskiej. Ponadto' projektanci

zobowiązali się do wykonania obliczeń t przesŁania rozwiązania w wersji rysunkowej

przedmiotowej płyty, a Wykonawca zobowiązał się zgodnie z zapisasti umowy, do

przygotowania wyceny przedłożonego rozwiązania. W dniu 3 paździemika br. Wykonawca

zgłostł projektantowi koniecznośó dokonania remontu skrzydeł przyczółek od strony wody

górnej przed wykonaniem zamówienia podstawowego. Remont przyczółków przewidziany

był do wykonania w II etapie remontu obiektu mostowego. Jednakże stan techniczny

przyczóŁka półnoónego uległ w okresie od daty sporządzenia dokumentacji znacztemu

pogorszeniu. W związku z powyzszym zachodzikonieczność rozebrania i odtworzenia dwóch

studzienek telekomunikacyjnych otaz udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót

budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym.

W dniu dzisiejszym została wylana płyta betonowa na obiekcie mostowym, oszczędności na

wykonanych jw pracach w związku z nie podniesienięm przęsła środkowego- belka Gerbera

ze wspornikiem i brakiem możliwości dokonania napraw przegubów w pierwotnym zakresie

wynoszą l4l87,74 zł. Szacowany koszt zamówienia dodatkowego wynosi 30275,32 zŁ,

zatem brakuje 16 100,00 zł. Naczelnik Wydziału Zaproponowała przesunąó z tezerwy na

zakup masy na zimno nazimę20l3l20l4 brakującą kwotę iwszcząć procedurę.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych otaz fia

wszczęcie procedury udzielenia zamówienia dodatkowego z wolnej ręki dotychczasowemu



Wykonawcy zadania pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy

bezpieczeitstwa ruchu drogowego i pieszego - etap III- remont obiektu mostowego o JNI
300022r".

6) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo z dnta 4.l0.2}l3 r. optima Medycyna S.A. z
siedzibą w opolu dotyczące udzielenia informacji publicznej z zahesu postępowania w
przedmiocie zbyciapakietu 90 522 akcji zwyk<łvch imiennych serii ,,A'', ,,B''' ,,C,,, ,,D,,, ,,E, i
,,G'' o wartości nominalnej 50,00 złkłŻda, stanowiących65,87%okapitału zakładowego spółki
pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku naleŻącychdo Powiatu

Prudnickiego. Sekretarz Powiatu poinformowała, że optima Medycyna wnioskuje o

umożliwienie wglądu do dokumentów źtódłowych związanych z: otwarciem, przebiegiem i
rczstrzygnięciem końcowym procesu zbycia akcji PCM S.A względnie wskazanie terminu

opublikowania w/w dokumentów na stronie BIP Powiatu. Wniosek odnosi się do czynności

wszystkich organów kolegialnych oraz pomocniczych uczestniczących w procesie zbycia

akcji.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomoŚci pismo optima Medycyna S.A. w sprawie udzielenia

informacji publicznej z zal<resu zbycia akcji PCM i zobowiązał Sekretarz Powiatu do

przygotowania odpowie dzi na przedmiotowe pismo.

7) Part Ryszard Matuszak Naczelnik Wydziału oświaty i Zdtowia przedstawił wniosek w
spawie przekazania Ia rzęcz Centrum Kształcenia Zawodowęgo i Ustawicznego w Prudniku

(następcy prawrego Zespołu Szkół Zawodovłych Nr 1 w Prudniku) sprzętu zakupionego w

ramach projektu WDN-RPoP.05.01 .0l.16-003112 pn. ,'Doposażenie bazy dydaktycznej

Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku''. Przypor4niała, Że Powiat

Prudnicki realizuje projekt

KsŹałcenia Praktycznego

pn.

w

,,Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum

Prudniku" z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa opolskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono sprzęt i
wyposażenie dla Zespołu Szkół Zawodovłych Nr 1 w Prudniku do prowadzenia działafl

projektowych. Przedmiotowy sprzęt i wyposażenie o wartości 454 096,46 zł stanowi własnośó

Powiatu Prudnickiego i jest na stanie Wydziału oświaty iZdrowia.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresię.



Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawiczfiego w Prudniku (następcy prawnego Zespołu Szkół Zawodowych

Nr l w Prudniku) sprzętu zakupionego w ftlmach projektu WDN-RPoP.05.01 .Ot.t6-003lI2
pn. ,,Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w
Prudniku".

Ad. 11

W zwipku z Wczerpaniem porządku obrad

po siedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

Starosta podziękował za udział i zatnlnął


