
Protokół Nr 160/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 25 października 20|3 r,

W posiedzeniu uczestniczyli człoŃowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy

ob e cno Ś c i stanowiąc ej załącznik do protokołu.

Ad.1i2

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył obrady, ptzywitał członków Zarządu oraz osoby

uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy

5 człoŃów Zarządutj.

. ,Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zaruądu Powiatu)\-'
2. Wicestaro sta- Józef S kiba (Członek Zarządu Powiatu),

3. Członek Zarządu- Janusz Siano,

4. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz

5. Członek Zaruądu- Krry sńof Glombitza

co stanowi quorum' przy ktorym Zarząd moŻe obradowaó i podejmowaó prawomocne uchwały.

Ad.3

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad:

l.Otwarcie obrad i prąłvitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecnoŚci.
I

:r'J chwalenie porządku obrad.

4.Prryj ęcie protokołu z poprzedniego posied zenia.

S.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na

posiedzenie Rady Powiatu zwołanej na dzień 25 października 2013 r.

6. Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmian w porządku obrad Rady Powiatu zrvolanej na

dzień 25 października 2013 n

7. Podjęcie uchwaĘ ZarządaPowiatu w Prudniku w sprawie;

1) zmianbudzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok

2) zmianplanu finansowego budżetu na 2013 rok.

3) ustalenia zasad zimowego vtrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych

pr zez W y dział Infrastruktury P owiatu



8.Sprawy różnez

t) rozpatrzenie wniosku dyrektora ZespoŁu Szkół w Głogówku w sprawie uŻyczenia Gminie

Głogówek na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół,

2) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie vłyraŻeniazgody

przęz właściciela nieruchomości na usunięcie drzew połozonych na nieruchomości będącej w

trwałym zarządzie Centrum KształceniaZavłodowęgo i Ustawicznego w Prudniku,.

3) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (.. .) w sprawie wspomagania zadafl

państwowego monitoringu jakości powietrza, ręalizowanego ptzęz Wojewódzkiego Inspektora

ochrony Środowiska w opolu.

A\ rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie WruŻenia zgody nawszczęcie

}rocedury zlecenia zamówienia pn. ,,Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu

Prudnickiego - zamówienie uzupełniające II'''

5) rozpatrzenie wniosku V/ydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie nabycia działek przyległych do

ul. Skowrońskiego w Prudniku,

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastrukttrry Powiatu w sprawie wyraŻenia zgody i

nieodpłatnego uŻyczenia Gminie Prudnik części działki drogowej zajętej pod drogę powiatową nr

1618 o relacji Łąka Prudnicka-Pokrzył\na.

7) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie vłyraŻenia zgody na wszczęcie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadarie pn. ',Likwidacja barier

_ hitektonicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku poprzez zakup windy i jej

montaz z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej"

9.Zaml<nięcie p osiedz enia Zarządlu.

Starosta zapytał czy sąuwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego porządek zostaŁ

poddany pod głosowanie i 
'jednogłośnie" 

przyjęĘ.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjętobez odczylania, ,jednogłośnie''.

Ad.5

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowaŁa, że komisje Rady nie wniosły uwag ani

wniosków w sprawie projektów uchwał skierowanych na posiedzenie Rady Powiatu.



Zaruąd Powiatu powy ższe Wzyj ął do wiadomoś ci.

Ad.6

Starosta Prudnicki przedstawił wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku dotyczący

zmiany porządku obrad. Rady Powiatu zwołanej na 25 puŹdziernika 2013 r., polegającej na

wprowadzeniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/213/2013 Rady

Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego

projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój miast poptzez

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego'' współfinansowanego ze środków Mechanizmu

Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego otaz wycofaniu z porządku obrad Rady

- 
wiatu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozl<Ładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie Powiatu Prudnickiego. W odnięsieniu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany uchwały Nr XXXI/2I3|Ż013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2013 r. koniecznośó

wprowadzenia zmian wynika z faktu, iŻ Gmina Nysa nie podpisała umowy z Ministerstwem,

zachodzi koniecznośó wydłużenia terminu przekazaniaprzez Powiat Prudnicki do budzetu Gminy

Nysa jako Lidera Partnerstwa, środków finansowych w formie dotacji celowej' w terminie do 17

lutego 2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

ZarządPowiatu 
'jednogłośrue" 

przyjąŁ projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr

XXXT.l2|3l2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego Ż013 t. w sprawie przystąpienia do

_ lizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój

miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego'' współfinansowanego ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego i skierował wTaZ z wnioskiem do

Przewodniczącego Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznikdo wniosku.

Starosta poinformował., że druga sprawa dotyczy wycofania z porządku obrad projektu uchwały

Rady Powiatu w sprawie rozĘadu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu

Prudnickiego' z uwagi na to, iż została na terenie Powiatu Prudnickiego uruchomiona nowa apteka,

która zwróciła się z wnioskiem o uwzględnienie jej w rozkładzie ptacy aptek na 2014r. W związku z

powyższym zachodzi koniecznoś ć wszczęcia nowej procedury.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.



Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął decyĄę o wycofaniu z porządku obrad uchwały Rady

Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego.

Z uwagi na rozpoczynające się posiedzenie Rady Powiatu, Starosta zarządził przerwę

w posiedze niu Zatządu Powiatu.

Po przerwie Starosta wzriowił posiedzenie Zarządu. W posiedzetiu Zarządu Powiatu uczestniczy 5

członków ZarząduPowiatu, co stanowi quorum' przy którym ZarządmoŻe obradowaó i podejmowaó

prawomocne uchwały.

Ad.7
l)Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu

--;wiatu Prudnickiego na 2013 rok.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na

2013 rok. Uchwała stanowi zaŁączn7kdo protokołu.

2)Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządtl Powiatu w sprawie zmtan planu

finansowego budżetu na20l3 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

ZarządPowiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmianplanu finansowego budżetu na20l3

rok, która stanowi zaŁącznikdo protokołu.

3) Naczelnik Wydziafu'Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła projekt

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych

miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Infrastruktury Powiatu. Zimowe utrzymanie

dróg w toku20l2, było prowadzone w oparciu o standardy, które zostały zatwierdzone uchwałą

Zarządu Powiatu Nr 98l242lt2 z dnia 19 września 20|2 r. Poinformowała, Że projekt uchwały

zawiera zaŁączniki, które okreśIają zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi. Wydział proponuje

wyłączyć następujące odcinki dróg z zimowego utrzymana w sezonie 201312014 tj.: droga



powiatowaNr 1275 o relacji DW 414 Dobroszowice- olszynka na odcinku Dobroszowice- Józefow;

droga powiatowa Nr 1280 o relacji Ltlbtza- Jasiona na odcinku Lubrza (od szkoły)- do skłzyŻowania

zDP ttt 1615 o Prudnik- Krzyżkowice; droga powiatowa Nr 1264 o relacji Lisięcice- DP I2l2 o
(przed Ciesznowem); pozostałe drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej z wyjątkiem drogi nr 1257

o relacji PrzydtoŻe Wielkie- Śmicz na odcinku Waldeka- Śmicz; ścieżki rowerowe znak C 13-16 (

podział pionowy).

Członkowi e Zarządu szczegółowo ptzeanalizowali przedłoŻone propozycje zimowego utrzymania

dróg.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

-'tząd Powiatu 'jednogłośnie'' 
podjął uchwałę w

pówiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych

stanowi zaŁącznik do protokołu.

sprawie zasad zimowego utrzymania dróg

przez WydztaŁ Infrastruktury Powiatu, która

Ad8
1)Pan Piotr Wancke- pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił wniosek

dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku w sprawie uŻyczetia Gminie Głogówek na czas nieoznaczony

nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół. Dyrektor szkoły zvłrócił się z wnioskiem

o wyrazenie zgody nauŻyczenie Gminie Głogówek na cz;as nieoznaczony nieruchomości położonej

na dział'cę nr 353 k. m. 4 obręb Głogówek, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Głogówku.

Gmina Głogówek zamietza wykonaó na w/w działcę pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztucznej

nawierzchni vraz z niezbędną infrastrukturą. W godzinach funkcjonowania szkoły, boisko będzie

'v-ykorzystywaneprzez uczniów Zespołu Szkół, na którym będą się odbywały zajęcia dydaktyczne.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

ZaruądPowiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę nauzyczeniana czas nieoznaczony Gminie Głogówek

nieruchomości połozonej na działce nr 353 k. m. 4 obręb Głogówek nieruchomości będącej

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Głogówku.

2) Pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...)-Pan Piotr Wancke przedstawił wniosek

w sprawie wyrażenia zgody ptzez właściciela nieruchomości na usunięcie dwóch dtzew (gatunek

wierzba) położonych na nieruchomości nr I904l92, frWd 6, obręb Prudnik, będącej w trwałym



zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Dyrektor CKZ|łJ w
Prudniku zvłrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie w/w drzew o obwodach 250cm i
ŻI4cm. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w obecności pracownika CKZiU w Prudniku oraz

pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku stwierdzono zasadnośó wniosku. Ww drzewa są w

złym stanie, posiadaj ą liczne uszkodzęnia pni. Ponadto, dtzewa rosną po obu stronach bramy

wjazdowej na teren szkoły stwarzając zagroŻenie dla Życia i zdrowia mieszkańców i uczniów, jak

również mienia.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na usunięcie dwóch drzew (gatunek wierzba)

' ;ożonych na nieruchomości nr l904l92 mapa 6 obręb Prudnik, będącej w trwałym zarządzie

Cęntrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

3) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie

wsparcia rea|izacji zadania państwowego monitoringu jakości powietrza. o dofinansowanię na2014

rok w wysokoŚci 5.400 zł wystąpił Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska w opolu. PovłyŻsza

kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie pomiarów, które umożliwią określenie stanu

środowiska oruz jego zanieczyszczenia, a tym samym wskazą kierunek podejmowania działail

mogących polepszyć stan środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 200I r. -

Prawo ochrony środowiska istnieje możliwość wspomagania zadai państwowego monitoringu

jakości powietrza, realizowanychprzezWojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska.

>"arosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' vrryraził zgodę na wprowadzenie do budzetu Powiatu Prudnickiego

na 2014 r. kwoty 5.400 zŁ z przeznaczenięm na wspomaganie zadań państwowego monitoringu

jakości powietrza,realizowanego przezWojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska w opolu.

4) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyruŻeniazgody na

wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego pn. ,,Remont cząstkowy dróg powiatowych

na terenie Powiatu Prudnickiego -zamówienie uzupeŁniające II''. Naczelnik Wydziału przypomniała,

Że w dniach 18-25 marca 20I3r. w trakcie przeglądu wiosennego stwierdzono występowanie

ubytków w drogach, załatatie których oszacowano na 1.890.010,62 zŁ.W budżecie Powiatu wstępnie



zabezpieczono kwotę na remonty cząstkowe w kwocie 300.000'00 zŁtj. na pokrycie 16% ubytków w

drogach. W związku z wysokością najniższej kwoty oferowanej w postępowaniu przetargowym i

docelowym wyłonieniem Wykonawcy, kwotę tę zwiększono do 344.852,89 zł. Zanawiąący w

postępowaniu przetargowym przewidział udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości

50 % wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty 172.426 zł brutto. Wyłoniony w drodze

przetargu nieograniczonego Wykonawca zakoircĄ realizację zamówienia podstawowego. W toku

udzielanych w trakcie roku zamówień wystąpiły oszczędności, które przeznaczono na sfinansowanie

kolejnych remontów dróg _ zamówienie uzupełniające udzielone dnia 23 vłrzęśnia2}I3r. na kwotę

do 45.988,47 ZłbnJtto z ierminem do 18 puździernika 2013r.' w ramach którego wykonano remont

drogi Gostomia _ Nowa Wieś łatami o pow. powyżej 50m2 otaz kilka ubytków w Szybowicach i

Prudniku ul. Skowrońskiego łatarni o pow. do 5 m'Ź. Na sesji w dniu dzisiejszym zabezpieczono

- 
Jatkowe środki w wysokości 63.000,00 zł na kolejny remont cząstkowy w ramach zanówienia

uzupełniającego. Proponuje się wykonanie remontu na drodze 1526 o relacji Korfantów _ Biała (od

gr. powiatu nyskiego _ Kolonia otocka _ Wasiłowice _ ul. Nyska i ul. Moniuszki _ sWzyŻ. z DW

4l4)w kieruŃu Korfantowa celem poprawy drogi dojazdowej do szpitala w Korfantowie.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na wszczęcie procedury udzielenia załnówienia

publicznego pn. ,,Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego

zamówięnie uzupełniaj ące II''.

- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek z dnia 11 puŹdziernika br.

Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Prudniku w sprawie nabycia

działek nr t964l133 k. m. 6 obręb Prudnik przyległych do ul. Skowrońskiego w Prudniku. PTBS

zwróciło się o ujawnienie w Księdze Wieczystej praw Powiatu Prudnickiego do Ww działek Ę.

dziaŁęk przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej nr 1615 o ul. Skowrońskiego.

JednoczeŚnie PTBS Sp. z o.o. w Prudniku informuje, Że będzie dochodziło odszkodowania w

wysokości 116.440,00 zł. Naczelnik Wydziału przypomniała, Że w 2012 r. PTBS zwróciło się z

zapytaniem czy Powiat Prudnicki jest zainteresowany zakupem przedmiotołYych działek. w

odpowiedzi Zarząd Powiatu poinformował, Że nie jest zainteresowany. Następnie PTBS

zaproponowało zakup wlw działek ,'Dwunastej Czerwonej Torebce Spółka Akcyjqa'', która równiez

odmówiła zakupu przedmiotołvych działek. WydziaŁ proponuje odmówió wszczęcia procedury

ujawnienia w Księdze Wieczystej praw Powiatu Prudnickiego do przedmiotowych dziŃ'ek, z uwagi



na to' iz działki nie mają oznaczenia,' dr'' tylko ,'Bp'' W zvnązku z czw ustawa z dnia 21 sierpnia

1997 t. o gospodarce nieruchomoŚciami nie nakłada na Powiat Prudnicki ptzejęcia działek z mocy

prawa.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' odmówił wszczęcia procedury ujawnienia w Księdze Wieczystej

praw Powiatu Prudnickiego do działek nr l964lt33 k. m. 6 obręb Prudnik przyległych do pasa

drogowego drogi powiatowej nr 1615 o ul. Skowrońskiego w Prudniku.

6) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie vłyruŻenia zgody i

-:eodpłatnego uŻyczerua Gminie Prudnik części dziaŁki drogowej zajętej pod drogę powiatową nr

Y'18 o relacji Łąka Prudnicka-Pokrzywna. Burmistrz Prudnika w dniu 1I paźdzlernika br. zwrócił

się z prośbą o użyczenie części działI<l drogowej nr 1618 o relacji: Łąka Prudnicka- Pokrzywna w

celu wykonania rewaIoryzacji rzeźby Św. Jana Nepomucena w Łące Prudnickiej. W związku z

powyższym Wydział proponuje vłyrazić, zgodę na nieodpłatne uŻyczenie części działki drogowej w

Prudniku na przedmiotowy cel.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na nieodpłatne uŻyczenie Gminie Prudnik części

działki drogowej zajętej pod drogę powiatową nr 1618 o relacji Łąka Prudnicka-Pokrzyvvna celem

wykonania rewaloryzacj i rzeźby Św. Jana Nepomuce na w Łące Prudnickiej .

6) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Likwidacja barier

architektonicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku poprzez zakvp windy i jej

montaŻz dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej''. Przedmiotem zamówienia będzie: dobudowa

szńu windy zevłnętrznej z napędem hydraulicznym przy elewacji wschodniej budynku siedziby

Starostwa Powiatowego - stalowy szkielet szybu posadowiony będzie na płycie fundamentowej

zelbetowej; przebudowa 'klatki 
schodowej z dostosowaniem podestów piętrowych na przystanki

windy, adaptacja otworów okiennych na drzwiowe do windy; osadzenie naświetli okiennych przy

drzwiach windy; przebudowa wejŚcia do budynku zlokalizowanego na ścianie szczytowej-

południowej polegająca na wykonaniu dwubiegowej pochylni o nachyleniu ' 5,5yo dla osób

niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych monolĘcznych zelbetonowych wraz z daszkiem



nad wejściem; budowa nowego wejścia- dojścia do budynku siedziby Starostwa Powiatowego

obejmująca budowę: chodnika, dojścia, podjazdu- pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz

schodów zevłnętrznych od strony ul. Kościuszki. Wartośó zamówienia wynosi 262 3Ig,35 zł netto,

w przeliczęniu na EURO (4,0|96) wynosi: 65 260,06 EURO. Udział Powiatu Prudnickiego w

sfinansowaniu zadania wynosi 49,270ń tJ. lŻ5 338,88 zł brutto, natomiast udział' PFRON wynosi

50,73yotJ. I29 06I,12 zł brutto. Termin reallzacji zamówienia- 29.08.20|4 t.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraztŁ zgodę rLawszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na zadartiÓ pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie Starostwa

'rwiatowego w Prudniku poprzez zaktsp windy i jej montaz z dostosowaniem otoczenia i klatki

Yhodowej"

Ad.9

W nviązku z wczerpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki podziękował za udział i

zankn$ po s i edzenie Zaruądu P owiatu.

Protokół sporządziŁa;

Aleksandra Grzęch I'an?,l I
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