
rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Dla takich rcdzin
prowadzone są spotkania z asystentami, kuratorami sądowymi, pedagogami i wychowawcami

klas. Brak odpowiedniej |iczby asystentów rodzinnych na szczeb|u gminnym stwarza duże

problemy na podłożu działań wspomagających i wspierających rodzinę;

- rozwój i wsparcie rodzin zastępcz}zch- PCPR. objęło opieką 86 rodzin zastępczych., w których

przebywa 118 dzieci. od stycznia br. w jednostce zatrudnionych jest 2 koordynatorów' ktorzy
objęli wsparciem 33 rodziny zastępcze. W br. powstało 11 rodzin zastęczych. w tym 7 rodzin
zastępczych spokrewnionych i 4 rodziny zastępcze niezawodowe. Rozwiązano 4 rodziny
zastępcze, z częgo 2 osoby usamodzielniły się, l rodzinę rozwiązano ze względu na stan zdrowia

opiekunów,2 dzieci powróciło do rodziny naturalnej na wniosek jednostki. Do PCPR zgłosiło się

4 kandydatów,ztego 2 w kontekście prowadzeniarodzinnego domu dziecka,pozostałych 2 jako

rodzina zastępcza'zawodowa. Spośród w/w wniosków, l rodzina zastępcza niezawodowa

ptzekształciła się w rodzinny dom dziecka' a druga rodzina zastępczaniezawodowa, pozytywnie

przeszła kwalifikacje na rodzinę zastępczą zawodową. PCPR w Prudniku aktualnie szkoli 2l
kandydatów, l<tórzy pełnią funkcję zastępczej niezawodowej rodziny, które nię posiadają

odpowiednich kwalifi kacj i.

- powrót dziecka z opieki zastępczej do rodziny naturalnej- w biezącym roku zgłoszono do

ośrodków adopcyjnych informację o 6 ptzypadkach- małoletnich dzieciach z uregulowaną

sytuacją prawną' w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Ponadto, 4 dzieci
pozytywnie przeszło procedurę adopcyjną, l dziecko jest w trakcie procedury adopcyjnej

zagranicznej.

Podsumowując, P1n Stochniał podkreślił, że większośó rodzin odnosi się pozytywnie do

udzielonego im wsparcia.

Starosta Prudnicki podziękowaŁ zaprzybycie i przedstawienie szczegółowo informacj i dotyczącej

rea|izacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20l2-2OL4' po czym

poddał pod głosowanie omówioną informację.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie" przyj$ informację z rea|izacji Powiatowego Programu Rozwoju

Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Informacja

stanowi załącznik do protokołu.



Ad.8

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Edukacji (...) w sprawie rczwuŻeniamożliwości

zwiększenia wymiaru etatów zastępców dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Prudniku.

Naczelnik Wydziału oświaty (...) poinformował, Że po ptzeanalizowaniu struktury zatrudnienia

w placówce nie stwierdził potrzeby zwiększenia wymiaru etatów zastępców dyrektora Centrum

Kształcęnia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zatząd Powiatu ,jednogłośnie'' nie wyraził zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia (do

pełnego etatu) zastępców dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Prudniku.

Ad.9

Skarbnik Powiafu omówiła szczegółowo projekt budzetu Powiatu Prudnickiego na2014 rok oraz

wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego. Projekt budzetu składa się z: planu

dochodów w kwocie 49.I27.255 złw tym: dochody bieŻące- 47.453.755 zł i wydatków budżetu

Powiatu Prudnickiego w kwocie 59.251'.063 zł, w tym wydatki bieżące: 45.017.81I zł, p\anu

przychodów i rozchodów budżetu, planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu

administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat , wydatków na

realizacje zadan powierzonych na podstawie porozumień pomiędzy JST, planu wydatków na

realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi jednostkami, planu wydatków

majątkowych na kwotę 14.233.252 zł,wykazu wydatków na programy i projekty ze środków UE,

prognozy łącznĄ kwoty długu na koniec roku budzetowego i lata następne wynikającej z

planowanych i zaciąganych zobowiązan, informacj i o stanie mienia powiatowe go oraz informacj i

opisowej. Skarbnik przypomniała tryb pracy nad projektem uchwały budzetowej, który

szczegółowo określa uchwała Nr XLIV/296ll0 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca

2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budzetowej Powiatu

Prudnickiego. Komisje Rady będą miały mozliwość przedstawienia na piśmie opinie i wnioski

dotyczące zmian do projektu budżetu. W przypadku wystąpienia takich wniosków/opinii'



Komisja Budzetu przygotuje zbiorczą opinię, ktorąprzedłoŻy Zarządowi Powiatu. Zgodnie z cyt.

uchwałą, Zarząd Powiatu zapoznaje się z opinią i rozpatruje wnięsione poprawki.

Członkowie Zarządu szczegółowo przeanalizowali plan dochodów bieżących oruz wydatków

bieŻących, plan dochodów i wydatków majątkowych, plan przychodów i rozchodów budzetu

oraz pozostałe załączniki do uchwały budzetowej oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu

Prudnickiego.

Skarbnik Powiatu poinformowała' Że projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową

Powiatu Prudnickiego naleŻy złoŻyĆ, organowi stanowiącemu (Radzie Powiatu) i Regionalnej

Izbie obrachunkowej do 15 listopada br. Wobec powyższego po przyjęciu projektu przezZatząd

Powiatu zostanie on ńoŻony do Biura Rady w ustawowym terminie oraz przedłoŻony w dniu

dzisiejszym do RIO w Opolu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014

rok oraz wieloletnią prognozę fi nansową Powiatu Prudnickiego.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął projekt budzetu Powiatu Prudnickiego na 2a14 rok oraz

wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego i zgodnie z ustawą o finansach

publicznych skięrował do organu stanowiącego tj. Rady Powiatu i do Regionalnej lzby

obrachunkowej w opolu; projekt stanowi załącznik do protokołu.

4d.10

\/ 1) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budzetu

Powiatu Prudnickiego na20l3 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" podjął uchwałę w sprawie zmian budzetu Powiatu Prudnickiego

na2013r., która stanowi załącznik do protokołu.

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

finansowego budżetu na20l3 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na



!y

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zaakceptował tok postępowania w celu przygotowania do zbycia

i uregulowania stanu faktyczno-prawnego nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Miłej.

2) Naczelnik organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie ufundowania nagród

dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego w XV Wojewódzkiej Edycji Konkursu SUPERMLEKO

2013 organizowanego przez opolski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. opolski

ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w związku z organizacją w dniu 14 listopada 2013 r.

konferencji podsumowującej XV Wojewódzką Edycję Konkursu SUPEMLEKO 2013, pismem z

dnia 30 październłka br. zwtócił się z prośbą o ufundowanie nagród za I, II i III miejsce dla

mieszkańców Powiatu Prudnickiego, l<torzy znaleź|i się wśród laureatów konkursu. Wydział

proponuje zakup nagród tzeczowych za kwotę do 100 zł dla laureata I miejsca w kategorii II

obejmującej gospodarstwa produkujące rocznie powyżej 110 tys. do 250 tys. litrów mleka. Dla

pozostałych lauręatów Wydział proponuje przekazanie nagród rzeczowych w ramach

posiadanych środkÓw finansowych na promocję powiatu.

Starosta Prudnicki Zaproponował ufundowanie nagród rzeczowych za I, II i III do kwoty 250 zł

i poddał propozycję pod głosowanie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił ufundować nagrody rzeczowe za I, II i III do kwoty

250 zł dla laureatów XV Wojewódzkiej Edycji Konkursu SUPEMLEKO 2013 organizowanej

przez opolski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

3) Naczelnik organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

końcowego z wykonania zadania publicznego ''Propagowanie Historii Bractwa Strzeleckiego w

Głogówku'' realizowanego w trybie pozakonkursowym w 2013 t. ptzez Stowarzyszenie

Bractwo Strzeleckie. Naczelnik Wydziału poinformowała, Że zgodnie z Programem WspóĘracy

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządovłymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym zlecono

rea|izacje wlw zadania. Bractwo Strzeleckie z Głogówka złoŻyło sprawozdanie końcowe z

wykonania zdania publicznego w wyznaczonym tęrminie. Z przedmiotowego sprawozdania oraz



złożonych dokumentów finansowych wynika, Że dotacja została wykorzystan a zgodnie z
przeznaczeniem. W związku z powyŻszym Wydział proponuje przyjąÓ sprawozdanie końcowe z
wykonan ia zadania publi czne go.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" zaakceptował sprawozdanie końcowe z wykon ania zadania
publicznego ''Propagowanie Historii Bractwa Strzeleckiego w Głogówku'' realizowane w trybie
pozakonkursowym w 2013 t. pruez Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie z Głgówka.

4) Naczelnik organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie wsparcia finansowego na
rzecz Ruchu Rodzina Rodła na budowę strony internetowej (portalu) wraz z niezbędną
infrastrukturą sprzętowąnapotrzeby projektu pn.'' Promo cja samorządu w pĄek cie 75lat Prawd
Polaków spod Znaku Rodła''. Pan Tadeusz Szczyrbak z Ruchu Rodzina Rodła zwrócił się z
prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł na budowę strony internetowej- portalu wraz Z

niezbędną infrastrukturą sprzętową na potrzeby projektu pn. '' Promocja samor ządu w projekcie
75lat Prawd Polaków spod Znaku Rodła''. WydziaŁproponuje negatywne rozpatrzenie wniosku z
uwagi na brak wolnych środków finansowych.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' z powodu braku wolnych środków finansowych w budzecie
Powiatu postanowił negatywnie odnieśó się do wniosku w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego na tzecz Ruchu Rodzina Rodła na budowę strony internetowej (portalu) wraz z
niezbędną infrastrukturą sprzętowąnapotrzeby projektu pn.''Promocja samorządu w projekcie 75

lat Prawd Polaków spod Znaku Rodła''.

5) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła wniosek w sprawie częściowego sfinansowania
kosztów, w wysokości 500 zł związanych z udziałem druŻyny Stowarzyszenia Sportowego

TIGERS Prudnik w I Mistrzostwach Polski 50+ piłki nożnej w Polanicy Zdroju, rozgrywanych

we wrześniu br. z uwagi na to, iz Powiat nie ma możliwości dofinansowania działalności

organizacji pozarządowych, tylko w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwiętnia 2003



r. o działa|ności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Powiatowym Programie WspóĘracy

z organizacjami pozarządowymi. Naczelnik Wydziału poinformowała, Że Stowarzyszenie

Sportowe TIGERS Prudnik nie ubiegało się o wsparcie rea|izacji zadania publicznego w

te goro cznym konkursi e, ani teŻ w tryb ie pozakonkursowym.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' z powodu braku możliwości prawnych nie udzielił wsparcia

finansowego Stowarzyszeniu Sportowemu TIGERS Prudnik, w rwiązku z uczestnictwem w I

Mistrzostwach Polski 50+ piłki nożnej w Polanicy Zdroju.

6) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji przetargowej w sprawie zwiększenia kwoty

zamówienia lub uniewaŻnienia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na zadanie

pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku

popruez zakup windy i jej montaz z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej". Do przetargu

stanęło 3 oferęntów, spośród których najkorzystniejszą ofertą okazała się zŁoŻona przez

Gabrielę Kupczyk PHU ,, KUPCZYK",46-090 Popielów ul. Wiatraki 4 na kwotę 33I659,44 zŁ.

Zdaniem Komisji 'Przetargowej oferta ta został.a Uznana za najkotzystniejszą, spełniającą

wszystkie wymagania i warunki okręślone w SWIZ oraz posiada najniŻszą cenę spośród ofert

niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający zamietzał przeznaczyć na w/w zadanie kwotę

254 4O0,0O Zł. Komisja przetargowa proponuje, aby Zarząd Powiatu podjął decyzję o

zwiększeniu kwoty jaką zamierzał przeznaczyó na realizację zadania o 77 Ż59,44 zł bądŹ o

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo.

Starosta Prudnicki Zaproponował zwiększenie zadania o kwotę 77 259,44 złbrutto i poddał pod

głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił zwiększyó kwotę o 77 259,44 zł brutto jaką

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w

siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku poprzez zakup windy i jej montaż z

dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej" oraz zatwięrdził wybór najkorzystniejszej oferty na

kwotę 33I.659,44 zł brutto.



7) Pan Andrzej Sieradzki Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił wniosek

w sprawie przekazania do demontaŻupojazdu niekompletnego (bez silnika)- motoroweru marki

''Jawa'' o nr rej. oPR7453, w stosunku do których sąd wydał postanowienie o przepadku na

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

ruchu drogowym. Przypomniał, Że Starosta Prudnicki realizl4ąc zadarlia powiatu wynikające z

art. 130 a ustawy z dnia20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym, wystąpił z wnioskiem

do Sądu Rejonowego w Prudniku o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu Prudnickiego

pojazdów usuniętych z drogi i nie odebranych w terminie 3 miesięcy od dnia ich usunięcia

pomimo, że właściciele pojazdów lub osoby uprawnione zostaly powiadomione o skutkach

nięodebrania pojazdow. W opinii biegłego skarbowego powołanego przez Starostę Prudnickiego

do oszacowania wartości motoroweru, pojazd zostałwyceniony na 130 zł. W dniu 7 listopada br.

dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zwrocił się z prośbą o

nieodpłatne ptzekazanie silnika motoroweru, do celów szkoleniowych w Centrum. oddanie do

demontazu pojazdu niekompletnego, pozbawionego silnika nie ma negatywnego wpłyrłu na

wyrejestrowanie pojazdu na podstawie uzyskanego zaświadczęnia o dęmontaŻu pojazdu. Dla
pojazdu- motoroweru wycofanego z eksploatacji i oddanego do demontażu nie jest możliwe

uzyskanie dofinansow ania zNFoŚiGW .

Starosta Prudnicki' poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraziŁ zgodę na przekazanie do demontażu pojazdu-

motoroweru marki ''Jawa'' o nr. rej. oPR7453 , w stosunku do którego sąd wydał postanowienie

o ich przepadku na rzęczPowiatu Prudnickiego na podstawie art. 130 a ustawy z dnia20 czerwca

1997 r.- Prawo o ruchu drogowym. Ponadto, Zarząd postanowił przekazaó nieodpłatnie silnik

motoroweru do dyspozycji Centrum Kształcenia Zawodowęgo i Ustawicznego w Prudniku.

8) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziafu Infrastruktury Powiatu w sprawie

vłyruŻenia zgody na wszczęcie procedury zakupu masy mineralno- asfaltowej do naprawy

ubytków w nawięrzchniach drogowych do stosowania ,,na zimno". Wydział Infrastruktury

Powiatu corocznie zakupuje masę mineralno- asfaltową do stosowania ,, na Zimno" do naprawy

ubytków w nawięrzchniach drogowych i własną brygadą naprawia ubytki na drogach

powiatowych o mniejszej powierzchni, które stwarzajązagroŻenie i nie można ich pozostawió do



O

okresu stosowania masy 
'' na gorąco''. W budzecie Powiatu zabezpieczono kwotę l0 000 zł na

zakup masy mineralno- asfaltowej ,, na zimno" .

Starosta Prudnicki, poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wytaził zgodę na wszczęcie procedury zakupu masy mineralno-
asfaltowej do naprawy ubytków w nawierzchniach drogowych do stosowania,,na zimno''.

Ad. 12

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta

udział i zamlnąŁ posiedzenie Zatządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

podziękował za

J


