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l)Na posiedzenie Zatządu Powiatu w Prudniku przybyładyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Prudniku- Pani GruŻynaKlimko, l<toruprzedstawiła informację z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Prudniku za okres trzech kwartałów 2013 r. oraz planu i środków EFS na
aktywizację osób bezrobotnych na 2OI4 r. Dyrektor PUP w Prudniku przypomni ała, że
łącznie w 2013 r. PUP na programy rynku pracy w ramach algorytmu, otrzymał kwotę
2.905.000'00 zł. W ramach EFS PUP zrealizował 3 projekty na aktywne fo*y
ptzeciwdziałaniabezrobociu : APS- Aktywnośó,Ptaca, Stabilizacja- na kwotę 2.510 567,57 zł
dla 454 bezrobotnych, - Po Klucz do biznesu 2!- na kwotę 2 645.500,00 zł -,,Dobra kadra-
skuteczne usługi'Ł na kwotę 267.292,00 zł. Dyrektor PUP w Prudniku poinform owała, że
Urząd zrealizował2 programy specjalne :- ,, Aktywni po 50''- na kwotę 225.0OO,OO zł dla20
osób po 50 roku życia,- ,,Praca dla młodych'' _ na kwotę 198.300,00 zł dla 30 osób do 30
roku życia. Ponadto, PUP realizował program specjalny ',Młodzi na starcie''- program

przeznaczony dla osób do 30 roku Życia realizowany we współptacy z Gminą Prudnik i
Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców. Środki narealizację w/w programu to 435.800,00

Zł otaz projekty prozatrudnieniowe w partnerstwie z lI innymi instytucjami 'p. z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w opolu, Uniwersytetem opolskim, Wojewódzkim Zakładem
DoskonaleniaZa'wodowego w opolu i inne. PUP w Prudniku zrealizowałrównież programy z
rczerW Ministra w ramach których :- program skierowany do 56 osób bezrobotnych do 30

roku życia na kwotę 495.500'00 zł- program skierowany do 42 osób po 50 roku życia na

kwotę 437.500,00 zł,- prograrn skierowany do 2t osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
na kwotę 122.300,00 zł. Łącznie z ręzetry Ministra pozyskano kwotę 1.055 300,0 0 zł dla II9
osób. Pani GretŻyna Klimko poinformował a, zę w I kwartale 2014 r. IJrząd, zamierza wdroŻyć
System Elektronicznej Platformy Informacyjnej służącej do dwukierunkowej wymiany
informacji o beneficjentach rynku pracy pomiędzy PUP- oPS. Na ten cel zostały pozyskane

środki w wysokości 33.000,00 zł. W zakresie przeprowadzenia remontów, planowana jest

w;rmiana rynien oraz ptace związane z wykonaniem elewacji budynku.

Zarząd Powiatu povłyŻsze Wzyjął do wiadomości.

Starosta Prudnicki podziękował Dyrektor PUP w Prudniku zaptzybycie.



2)Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu- Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła

wniosek w sprawie uzgodnienia zapisów SIWS celem poinformowania organu nadzorującego

o zarliarzę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskania
pozytywnej weryfikacji. Wydział Inwestycji przygotował dokumentację dot. realizacji
zadania p.t.: ,,Przebudowa historyczfiego Traktu Turystycznego Gór opawskich jako

elementu europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi Prudnik - Dębowiec _

Wieszczyna''. Uzyskano pozytywną opinię Natura 2000 i na dniach sfinaiizowana zostanie

umowa o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej z programu współpracy

transgranicznej Polska _ Czechy. Niezbędne jest przesłanie do kontrolera informacji o

zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na sesji w dniu 27

września dokonano zmian w WPF i zabezpieczono środki narealizaeję zadariaw roku 2014.

Ptzękazano dokumentacje do pracownika ds. zamówień publicznych celem przygotowania

SIWZ. Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje uzgodnienie zapisów SIWZ zadaniap.n.:

,,Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór opawskich jako elementu

europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi Prudnik - Dębowiec _ Więszczyna,,

cęlem poinformowania organu nadzorującego o zamiarze wszczęcia postępowania

o udzielenie zarnówięnia publicznego i uzyskania pozytywnej weryfikacji., Kontrola ex-ante

przeprowadzana jest w ramach rea|izacji projektów, w których została podpisana umowa

o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Zarządzającą i beneficjentem ( zgodnie z zapisami

Podręcznika Beneficjenta Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Częskałzeczpospolita polska 2007-2013), w związku z tym ze Powiat Prudnicki nie posiada

podpisanej umowy Zatząd Powiatu warunkowo zezwala na ogłoszenie i rozpoczęcie

p o stępowan ia pr zetat gowe go.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' vłyraził zgodę wszczęcie postępowania o udzielenie

zamówięnia publiczne go zadariap.n.: ,,Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór
Opawskich jako elementu europejskiego Szlaku Via Montana na odcinku drogi prudnik -

Dębowiec _ Wieszczyna'' i uzyskania pozytyn'rrej weryfikacji.

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyraŻenia

zgody naptzedłttŻenie umowy z Wykonawcązadaniapublicznego pn. ,,Remont odciŃa drogi



powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeftstwa ruchu drogowego i pieszego - etap

III- remont obiektu mostowego o JNI 30OO22I". W dniu 14 puŹdziernika 2013r. Wykonawca
Konsorcjum Bud _ Bau opole Sp. z o.o. SoTPoL Kamieniec Ząbkowicki wystąpił pisemnie

o przedłuŻenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 listopad aZOI3r.
motywując przestbjem na budowie związulym z wystąpieniem robót dodatkowych oraz
nieścisłościami projektowymi. Jednocześnie Wykonawca zapewnił, iż ruch na obiekcie
mostowym zostanie wznowiony 29 puŹdziernika 2013r. organ zarządzający ruchem na

drogach prolongował czasową orgarńzację ruchu na obiekcie mostowym _ zamknięcie

obiektu mostowego do dnia 29 puŹdziemika 20l3r. Po tej dacie, wg ustnego oświadczenia

kierownika budowy P. Zenota Sotoły, ruch na moście zostanie wznowiony w obu kierunkach
bez wprowadzania ruchu wahadłowego z obniżeniem prędkości i pozostawieniem ruchu
pieszego na wybudowanej obok mostu kładce dla pieszych. Prace w listopad zie będą
prowadzone w przewaŻającej większości pod obiektem mostowym i ptzy wykończeniu

chodnika i ścieżki pieszo _ rowerowej. Wydział proponuje wyrazenie zgody na wydłużenie

terminu r ealizacji zadania.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" vryraził zgodę nav,rydłuŻenie terminu do dnia 15 listopada

2013 r. rrmowy z Wykonawcązadaniapublicznego pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr

1613 O w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego - etap III- remont

obiektu mostowego o JNI 3000221".

4) Na posiedzenie Zarządu Powiatu w Prudniku ptzybyŁa kierownik Powiatowęgo Centrum

Pomocy Rodzinie w Prudniku- Pani Krystyna Wilisowska, któta przedstawiła wniosek w
sprawie przekształcenia rodziny zastępczej niezawodowej - Państwo Zdzisławai Wojciech

Żukzam. w Niemysłowicach w rodzinę zastępczązawodową. PrzypomniaŁa, Że zgodnie z art.

85 ust.l ustawy zdnia9 czerwca2}ll t. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

rodzinie zastępczej orazprowadzącemurodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie

niższe niz kwota 2.000 zł miesięcznie (brutto). Aktualnie, z uwagi na duŻą liczbę dzieci

umieszczonych w w/w rodzinie zastępczej niezawodowej, niezbędne jest również

zatrudnienie osoby do pomocy ptzy sprawowaniu opieki nad dzieómi i przy pracach

gospodarskich (art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Rodzina

zastępcza złoŻyła niezbędny wniosek, w którym wnioskuje o ptzyznanie osoby do pomocy.



Wskazaną osobą jest córka - Pani lzabelaZuk. Proponowana kwota wynagrodzenia dla osoby
do pomocy to 500 zł miesięcznie. Państwo Zdzisławai Wojciech ŻukpełniąfuŃcję rodziny
zastępczej niezawodowej od 10.08.2013r. Aktualnie w tej rodzinie ptzebywa sześcioro
małoletnich dzieci. Dwoje małoletnich dzieci _rodzeństwo, pochodzi z powiatu nyskiego,
pozostałe małoletnie dzięci _ rodzeństwo, pochodzi z powiatu prudnickiego (dzieci z Anglii).
Państwo Zuk mieli wcześniej pod swoją opieką małoletnie dziecko, które powróciło do
nĄbliŻszej rodziny zastępczej _ babci (Rybnik). Rodzina zastępcza została przeszkolona
pruez Katolicki ośrodek Adopcyjny i ottzymała niezbędne zaświadczenie do pełnienia
fuŃcji rodzitly zastępczej niezawodowej. Niezbędne jest doszkolenie rodziny zastępczej.

Pani Krystyna Wilisowska dodała' Że rodzinazastęplcza od początku pełnienia swojej fuŃcji
bardzo dobrze wywizuje się z opieki nad dziećmi. organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w toku poszukiwania
kandydatów Zaproponował funkcjonuj ącej już rodzinie zastępczej zmianę statusu rodziny z
niezawodowej na zawodową. Rodzina po zastanowieniu się' złoŻyła wniosek do

otganizatora o jej przekształcenie i została rozpoczęta procedura kwalifikacyjna. W dniu
10 września 2013 r. Zespół ds. Kwalifikowania kandydatów, w którego skład weszli
pracownicy organizatora Pieczy Zastępczej oraz ośrodków Adopcyjnych w opolu'
pozytyvmie zaopiniowali Ww kandydatów. Rodzina zastępcza zostanie doszkolona w
miesiącu puździemiku2013 r. i otrzyma niezbędnę zaświadczenie. Spełni wszystkie wymogi
kwalifikacyjne na rodzinę zastępczą zawodową. Zawarcie umowy na rodzinę zastępczą

zawodową jest zgodne z 3- letnim Planem Rozwoju Pieczy Zastępczej. Środki finansowe do

końca 2013 roku sązabezpieczone i będą ksztahować się w następujących wysokościach:

- listopad - 2000 zł + 349,2g zł +49,00 zł:2398,20 zł
- grudzief. - 2000 zł + 349,29 zł +49,00 zł:2398,2O zł

osoba do pomocy 500 zł x 2 : 1000 zł.

Łączna kwota dotycząca v'rynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej i osoby do
pomocy do końca 2013 r. wynosi - 5.796,40 zł.

Wicestarosta zaptoponował' aby ustalió kwotę wynagrodzenia dla osoby pomagającej w
sprawowaniu opieki nad dzieómi i przy pracach gospodarskich na poziomie 4OO zł, z uwagi

na o graniczone środki fi nansowe.

Następnie Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.



Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wytaziŁ zgodę na przeksŹałcenie rodziny zastępczej

niezawodowej na rodzinę zastępczą zawodową - Państwa Zdzisławy i Wojciecha Żuk
zam. w Niemysłowicach oraz ustalił wynagrodzenie dla osoby pomagającej w sprawowaniu

opieki nad dzieómiiprzy pracach gospodarskich na poziomie 400 zł.

5)Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła wniosek w
sprawie wsparcia finansowego działalności Powiatowego Zespofu ds. orzekania
o Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku

zwraca się z prośbą o rczwaŻęnie możliwości finansowęgo wsparcia na zabezpieczelie
płynności orzeczniczej w miesiącu listopadzię i grudniu 2O73t. w kwocie 10.898'00 zł
Kierownik przypomniaŁa, że w dniu 01.10.2013r. otrzymali informację od Wojewódzkiego

Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności, Że po dokonaniu podziału rezerw celowej

ZespóŁ otrzyma 14.773 zł. w trzechttanszach. Jest to znaczlie mniejsza kwota niŻta,o którą

wnioskowano (34.280 zŁ). Po zabezpieczeniu środków na w5magrodzenia dla pracowników

Zespołu, pozostałe środki zabezpieczą otzekaniejedynie dla 82 osób. Taką ilośó wniosków

Zespół tozpattzy w miesiącu październiku, po czym zmuszony będzie zawiesić pracę składów

orzekających. Istnieją znikome szanse' żę Zespoł otrzyma większą ilośó środków

finansowych z rczerwy celowej. Zespółjest w stałym kontakcie z WZoN w opolu, jednak

nikt nie daje nam takiej gwarancji. Mając doświadczenie z lat ubiegłych, przerwa w
wydawaniu otzeczeń nie rozvłiązuje problemu, gdyŻ wnioski cały czas wływają,a nie

rczpattzenie ich w tęrminie ustawowym,to takŻe dodatkowe koszty związane z wysyłką

zawiadomień o niędotrzymaniu terminu rozpatrzenia sprawy. Brak orzeczenia to dla osób

niepełnosprawnych min.: utrata zatrudnienia, jedynego żródła utrrymania jakim są

świadczenia uzyskiwane z pomocy społecznej, niemożnośÓ korzystania z rehabilitacji,

uzyskania stypendiów czy kotzystaniazulg i uprawnień.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu Zaruąd' Powiatu podjął

uchwałę i Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku otrzymał

1 0. 000 zŁ na bieŻącą działalność.

6) Pan Andrzej Sieradzki _Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił

wniosek dotyczący pobierania opłaty za Wmianę legitymacji instruktora nauki jazdy.

Poinformował, Że zgodnie z zapisarrti ustawy z drua 20 czerwca 1997 r. _ Prawo o ruchu

drogowym, Minister Infrastruktury wydał w dniu 11 grudnia 2OO3 r. rczporządzenię w

sprawie wysokości opłat i stawek wynagtodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz wydanie



dokumentów w tych sprawach, zgodnie z którym Starosta pobierał opłatę za wydanie
legitymacji instruktora nauki jazdy w kwocie 40 zł. PowyŻsza opłata stanowiła dochód
powiatu. Natomiast ustawa z dnia 5 stycznia 20Il r. o kierujących pojazd a11i zawieru
delegację w sprawie pobierania opłat za łvpis instruktora nauki jardy do rejestru
prowadzonego pTzez Starostę, nie reguluje natomiast sprawy odpłatności za wymianę
legitymacji. Dotychczas w Powiecie Prudnickim wpisano do Ęestru 91 instruktorówo którym
wydano legitymacje. Z tej liczby ok. 60 instruktorów jest aktywnych, tzn. wraz z upływem
wazności legitymacji instruktorów, zvrócąsię o wymianę na nowe. Dotychczas wydano 10

nowych legitymacji, w związku z upływem wazności starej za które pobrano opłatę w
wysokości 40 zł. KosŻ zakupu legitymacji wTaz zkosŻami dostawy wynió ł w lutym br. 9,60
zł brutto. Radca Prawny Pani Grazyna Husak wydała opinię, iz w świetle obowiąujących
przepisów nie ma podstaw do pobierania opłaty za wydanie legitymacji instruktora nauki
jazdy.Naczelnik powiedział , Że coraz więcej powiatów odstępuje od pobierania powyższych
opłat.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił, aby nie pobieraó opłaty za wymianę legitymacji
instruktora nauki jazdy.

7) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo zwiryków zawodowych działających w Prudnickim
Centrum Medycznym S.A. w Prudniku skierowane do Prezesa Zarządl w sprawie sporu
zbiorowego pracowników. Związki zawodowe zg}aszajądo pracodawcy następuj ące Żądarua:

podwyżka płacy zasadniczej w wys. 20% dla średniego i niższego personelu medycznego od
dnia 01.1I.2013 t., włączenie do płacy zasadniczej dodatków za specjalizację i kursy
kwalifikacyjne od dnia 01 .II.20I3 r., wzrost środków na FFŚS do 2018 r. do wysokości
podstawowego odpisu, zaopattzenie pracowników w odzież ochronną i obuwie do
31.10.2013 r. Brak realizacji wlw Żądaf- do 31.10.2013 r. będzie jednoznaczny z podjęciem
decyzji przez zułiązki zawodowe o rozpoczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą. Niemniej
związki zawodowe są otwarte na wszelkie propozycje i warianty podwyżek, których projekty

do uzgodnienia oczekują od pracodawcy.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.



8) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Akcjonariusza mniejszościowego optima
Medycyna S'A' z siedzibą w opolu w sprawie spotkania dotyczącego określenia warunków
wzajemnej współpracy w zakresie podejmowany ch działań na rzecz Prudnickiego Centrum
Medycznym S'A' w Prudniku. optima Medycyna zaproponowała spotkanie w dniu 25
puździemika 2013 t' z udziałem Zarządu Powiatu w Prudniku, Przewodniczącego Rady
Nadzorczej PCM S.A., Przewodni czącegoRady Powiatu w Prudniku.

Zarząd Powiatu zaakceptowałpropozycj ę optima Medycyna.

9) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił wniosek najemcy
lokalu mieszkalnego połozonego w Głogówku, pozostającego w trwałym zarządzie
Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. Przypomni ał, Że Powiat
Prudnicki jest właścicielem nieruchomości połozonej w Głogówku oznaczonejjako działka nr
268' mapa 3 o pow' O,t77t ha, znEdującej się w trwałym zarządzie Specjalnego ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Głogówku. Nieruchomość jest zabudowana dwoma
przylegającymi do siebie budynkami. Z wnioskiem o łvykup mieszkania znajdującego się w
budyŃu wystąpił najemca- Pan Jacek Nalepa. W związku z powyŻszym Referat wystąpił do
dyrektora ośrodka o opinię w przedmiotowej sprawie. W odpowi edzi napismo, dyrektor
ośrodka negatywnie ustosunkowała się do możliwośc i zbyciamieszkania narzeczPana Jacka
Nalepy, motywując to planami zagospodarowania nieruchomości na własne potrzeby
i rozwojem placówki. Ponadto, dyrektor szkoły poinformował a, Że PanNalepa nie wyraził
zgody w zakresie wymiany grzejników, modemizacji instalacji wod.- kan., c. o., instalacji
elektrycznej.

Wicestaros ta zapr op onował dokonanie wizj i lokalnej .

Zar ząd P o wi atu zaakc eptow ał p owy Ższy wnio s ek S taro sty.

10) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...)poinformowała, że w związku z likwidacją
stanowiska obsługi - sprzątaczki oraz utworzeniem w Wyd ziale Infrastruktury Powiatu
nowego stanowiska ptacy' które zrefundowane zostanie przez PFRON w ramach refundacji
kosztów stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, istnieje koniecznośó dokonani a zmian
w Wykazie stanowisk orazliczbieetatów Starostwa Powiatowego w Prudniku.



Starosta poddał pod głosowanie zatwierdzenie zmian w Wykazie, w przedstawionym
zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" zatwierdził zsnianę w Wykazie stanowisk oraz liczbieetatów
Starostwa Powiatowego w Prudniku, który stanowi załącznikdo protokołu.

1l) Naczelnik Wydziału orgarrizacyjnego (...) przedstawiławniosek w sprawie przekazania
do uzytkowania, w ramach doposażenia Inspekcji Transportu Drogowego, komputera
przenośnego - l3ptona na tze,cz opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu
Drogowego' opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego - Pan Jan Książek
zwrócił się z prośbą o przekazanie do uzytkowania, w ramach doposażenia Inspekcji
Transportu Drogowego, jednego komputera przenośnego- laptopa celęm wykon1łvania
swoich obowiązków. Naczelnik Wydziału poinformowała, że Powiat nie ma mozliwości
dofinansowania zakupu ze względu na brak środk ów oruz możliwości prawne. obecnie
Powiat boryka się z sukcesywną wymianą sprzętu komputerowego.

Następnie Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu 'jednogłośnie'' negatywnie odniósł się do wniosku opolskiego
Wojewódzkiego Ińspektora Transportu Drogowego dotyczącego ptzekazania do uzytkowania
przenośnego _ laptopa.

12) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie zaproszenia
Radia opole do udziału w projekcie pn. ,,Dzień z Powiatem Prudnickim na antenie Radia
opole''' W ramach pĄektu, Radio opole zaproponowało wizytę wozu reporterski ego wTaz z
dzięnrikarzem w Powiecie Prudnickim. Proponuje się rozm oW z zaptoszonymr gośómi,
konkursy dla mieszkańców oraz konkursy antenowe. Wizyta Radia byłaby okazją do
prezentacji i promocji Powiatu Prudnickiego, jego walorów turystycznych, faktów
historycznych' ciekawostek. Termin wizyty ekipy radiowej jest do ustalenia w okresie od
kwietnia do września2OI4 r. Całkowity koszt wizyty Radia opole wyniósłby 3.690 złbrutto.
Wydział nie posiada wolnych środków finansowyc h ta zrealizowanie proj ektu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.



Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' negatywnie odniósł się do zaproszenia Radia opole do
udziału w projekcie pn. ,,Dzień zPowiatem Prudnickim na antenie Radia opole'' z uwagi na
brak wolnych środków finansowych w budżecie Powiatu Prudnickiego.

13) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek dyrektor Specjalnego
ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku w sprawie przyznania środków
finansowych na zakup nagród dla zawodników biorących udział w turnieju koszykówki
olimpiad Specjalnych Polska-opolskie, które odbędą się w dniach 27-28listopada 2OI3 r.
Wnioskowana kwota dotacji to 800 zł na pierwszy dzief- zawodów i 4O0 zł na drugi dziei.
Naczelnik Wydzia.łu poinformowała, że ze względuna brak środków finansowych proponuje

się przekazać puchary i nagrody w ramach posiadanych zasobów.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił nie ptzyznawaó środków finansowych dla
Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku na zakup nagród dla
zawodników biorącychudział w turnieju koszykówki olimpiad Specjalnych Polska-opolskie
z uwagi na brak wolnych środków finansowych. Puchary i nagrody zostaną ptzekazane w
ramach posiadanych zasobów.

14) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek Polskiego Zwięku
Niewidomych Koło w Prudniku w sprawie ufundowania pucharów za I,II i n miejsce dla
zawodników turnieju warcabowego osób niewidomych i słabo widzących organizowanego

przez Polski Związek Niewidomych. Wydział organizacyjny (...) proponuje przekazarie 3

pucharów dla najleps zych zawodników furnieju warcabowego.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnie'' przychylił się do propozycji ufundowania pucharów zaI,II i

III miejsce dla zawodników turnieju warcabowego osób niewidomych i słabo widzących

organizowanego przez Polski ZwiązekNiewidomych Koło w Prudniku.

15) Naczelnik Wydziałlotganizacyjnego (...) przedstawiławniosek w sprawie zatwietdzenia

sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. ,,Turnieje wakacyjne dla



dzięciimłodzieży" realizowanego w trybie konkursowym w 2013 r. Ludowy Klub Sportowy
,,Racławia'' Racławice ŚĘskie z}ożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania
publicznego w wyznaczonym terminie. Z przedmiotowego sprawozdania oraz złoŻonych
dokumentów finansowych wynika, Że dotacja została wykorzystana zgodnie Z

pnzeznaczeniem. w zwięku z powyższym proponuje się akceptację sprawozdania
końcowego z wykonania zadariapublicznego.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośtie" zatwierdziŁ sprawozdanię końcowe z wykon ania zadania
publicznego pn. ,,Turnieje wakacyjne dla dzięci i młodzieży" realizowanego w trybie
konkursowym w ?Al3 t. przez Ludowy Klub Sportowy ,,Racławia'' Racławice Śląskie.

16) Naczelnik Wydziału organizacvjnego (...) przedstawiławniosek w sprawie zatwierdzęnia
sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. ,,Promocja sztuki i kultury
Powiatu Prudnickiego wśród seniorów'' realizowanego w trybie pozakonkursowym w Ż0I3 r.
Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył sprawozdanie końcowe z wykon aria zadania
publicznego w wyznaczonym terminie. Po wezwaniu do uzupełnienia braków, dokonał
korekty sprawozdania otaz zwrotu niewykorzystanych środków we właściwym terminie. W
związkl,s' z powyŻszym proponuje się akceptację sprawozdania końcowego z wykonania
zadaria publicznego.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłoślie" zatwieńził sprawozdanie końcowe z wykon ania zadania
publicznego pn. ,,Promocja sŹuki i kultury Powiatu Prudnickiego wśród seniorów''
realizowanego w trybie pozakonkursowym w 2013 r. praz Prudnicki Uniwersytet Trzeciego
Wieku.

17) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przedstawiła sprawę dotyczacą zwrotu
otrzymanej dotacji w związku z nięztealizowaniem zadania publicznego pn. ,,Piłkarska
Liga Mistrzów Malucha" ptzez Klub Sportowy ,,FoRTLII{A'' Głogówek. Pismem z dnia
I puździemika br.'Klub Sportowy ,,FoRTUNA'' Głogówek poinformował, że w związku z
krótką przerwąmiędzysezonową otaz z nadplanowym wykorzystaniem obiektów sportowych

w Głogówku, Klub nie zreaIizował zadania publicznego pn. ,,Piłkarska Liga Mistrzów



Malucha'', które miał wykonaó zgodnie z zawartą umową. W związku z powyŻszym Klub
miał obowiązek zv'róciÓ ottzymaną dotację wraz z naliczonymi odsetkami jak dla zaległości
podatkowych, które za okres od29 marca2Ol3 r' do 15 puŹdziemikałO:3 r.wyniosły 58 zł.
Ponadto, zgodnie z zapisami umowy naliczono karę w wysokości I00 zł za odstąpienie od
wykonania umowy po przekazaniu przez zleceniodawcę dotacji. Klub Sportowy przelał
środki w dniu lI paździemika br.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' powyz sze przyjął do wiadomości.

18) Pani Agnieszka Zagorcka- Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przedstawiła
wniosęk w sprawie zatwietdzeniarozliczenia dotacji celowej ptzekazanej gminie Głogówek
w wysokości 8.000 zł związanej z poĘciem kosztów związanych z organizacją
Wojewódzko- Powiatowo- Gminnych Dozynek w 2013 r. we wsi Racławice Śląskie. Do dnia
3I października br. gmina Głogówek zobowiązana była zgodnie z zawartą umową, do
złoŻenia rczliczenia wykorzystanej dotacji na podstawie kserokopii opisanych i
zatwięrdzonych faktur we wskazaniem źrodła finansowania. W związku z pov,łyższym
Wydział proponuje zatwierdzić,rozliczęnie dotacji celowej przezgminę Głogówek.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu 
'jednogłośnie'' zatwierdził rozliczenie dotacji celowej ptzekazanej Gminie

Głogówek w wysokości 8.000 zł zwiryanej z pokryciem kosŻów związanych z organizacją
Wojewódzko_ Powiatowo- Gminnych Dozynek w 2013 r. we wsi Racławice ŚĘskie.

l9) Naczelnik Wydziału oświaty (...) Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek dyrektora
Zespołu Szkół ogólnoksŹałcących Nr 1 w Prudniku w sprawie ptzydzielenia 1 godziny na
realizację indywidualnego toku nauczarńa z historii dla ucznia Piotra Wasyliszyn a z kl. I a.

Uczen juŻ na etapie gimnazjum miał ptzyznane dodatkowe zajęcia i występował w licznych
koŃursach na szczeblu wojewódzkim z dwymi sukcesami.

Skarbnik powiedziała, ze nie ma wolnych środków finansowych w budzecie powiatu.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.



Zarząd Powiatu,jednogłośIie" z uwagi na brak wolnych środków finansowych w budzecie
powiatu, nie wyraził zgody na przyznanie godziny na realizację indywidualnego toku
nauczanla z historii dlauczniakl. I a w Zespole Szkół ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.

20) Naczęlnik Wydziału oświaty (...)przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół
ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku w sprawie wyrłŻerua zgody na prowad zenię dziennika
lekcyjnego w formie elektronicznej. W związlłłzprzystąpieniem szkoły do projektu e-szkoła,
dyrektor jednostki zvłtócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na ptowadzenie dziennika
elektronicznego w roku szkolnym20l3l2014. Naczelnik Wydzi ałuprzypomniał, ze dostęp do
dziennika elektronicznego mają uczniowie, rcdzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły, która
nabieżąco ma możliwośó kontrolowania efektów pracy szkoły.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę naprowadzenie dziennika lekcyjnego w formie
elektronicznej w roku szkolnym 2Ot3l2014 w Zespole Szkół ogólnokształcących Nr 1 w
Prudniku.

Ld.12

W związku z Wczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za
posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech
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