
Protokół Nr 16412013

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 20 listopada2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli człoŃowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy

ob ecno ś c i stanowiac ej zaŁącznik do proto kołu.

Ad. 1i2

Wicestarosta Józef Skiba otwotzył obrady, ptzywitał członków Zaruądu oTaz osoby

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

uczestniczy 4 członków Zarządutj.

1. Wicestarosta- Józef Skiba

2. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz

3. Członek Zaruądu- Krzy sztof Glombitza

4. CzłonekZarządu- Janusz Siano'

co stanowi quorum, przy któtym Zarząd moŻe obradować i podejmować prawomocne

uchwały.

Ad.3

Wicestarosta przedstawił proj ekt 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.Przyj ęcie protokołu z poprzedniego posied zenia.

5. Przyjęcie i skierowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) zmianbudzetu Powiatu Prudnickięgo na 2013 rok,

2) zmtan wieloletrliej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego,

3) ustalenia regulaminu określającego: wysokośó oraz szczegółowe warunki

przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego' funkcyjnego oraz Za warunki

pracy' szczegółowe warunki obIiczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe i godziny doruźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród

oraz wysokośó t szczegołowe zasady przyznawarLia i wypłacania nauczycielskiego dodatku

mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat

Prudnicki.
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6. Podjęcie uchwal ZarząduPowiatu w Prudniku w sprawie:
I) zmian budzetu Powiatu prudnickiego na 2OI3 rck,
2) zmianplanu finansowego budŻetu na 2013 rok,

3) przeprowadzetia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu DziaŁafi Na Rzecz osób
Niepełno sprawnych w P owiecie Prudnickim na lata 2OO 6 -2O I 6.

7' Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia
prawa trwałego zarządu na rzecz Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Prudniku.

8.Sprawy różne:

I) rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie przekazania do
demonta:Żu pojazdów, w tym jednego niekompletnego (bez silnika), w stosunku do których
Sąd Rejonowy w Prudniku wydał postanowienie o przepadku na rzeczPowiatu Prudnickiego
na podstawie art.I3}austawy Prawo o ruchu drogowym,

2) przedstawienie propozycji Komisji przetargowej dotyc zącej vłyboru najkorzystniejszej
oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanię pn. ,,Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych miejskich i zamiejskich w Powiecie Prudnickim w roku2Ol4,,,
3) przedstawienie'propozycji Komisji przetargowej d,otyczącej wyboru najkorzystniejszej
oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Likwidacja barier
architektonicznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku poprze z zakupwindy i jej
montaz z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej",

4) rozpatrzenie wniosku WydziaŁu organizacyjnego (...) w sprawie zatwietdzenia
sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. ,,Kolej szansą rozwoju
turystyki'' realizowanego w trybie konkursowym w 2013 r. ptzez Stowarzyszenie Miłośników
Kolei Racławice Śląskie z Głogówka.

9.Zam|<nięcie posiedz enia Zarządu.

Wicestarosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego
porządek został poddany pod głosowanie i' j ednogłoś nie" przyjęty .

Ad. 4

Protokół zpoptzedniego posiedzeniaprzyjętobez odczfiania" ,jednogłośnie''.
Ad.5

Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembton przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Pani Skarbnik poinform owała, Że

zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwĄ budżetowej ,,Wydatki na programy i projekty ze



środków europejskich'', W którym wykreśla się projekt nr 2.6 ,,opolskie w Intemecie-

informatyzacja i integracja baz danych'' o wartości 13.043 zŁ, przewidziany do rea1izacji w
latach 2014-2015; w projekcie 2.4 ,'Wspólna przyszłość- historia i teruźniejszośó na
pograniczu, wprowadza się do rcalizacji w 2O|2 r. kwotę 32.349 zł; w projekcię Ż.7 

'' Dobre
praktyki Ż0lat współpracy Polsko- Czeskiej, zmniejsza się wydatki w 2012 4. o 94O zł i po

zmianie wynoszą 73.604 zł. Ponadto, na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian w
planie dochodów i wydatków.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' ptzyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 t i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt
uchwały stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego, w którym zaŁJada się wprowa dzęnie

do wykazu przedsięwzięć zmian w projektach finansowanych ze środków europejskich tj.:

wykreśla się projekt nr 2.6,,opolskie w lntemecie- informatyzacjai integracja baz dartych,, o

wartości 13.043 zŁ, ptzewtdziany do realizacji w latach 2014-2015; w projekcię 2.4,,Wspó1na
przyszłośó- historla i teraŹniejszoŚć na pograniczu, wprowadza się do realizacji w 2012 r.
kwotę 32.349 zł; w projekcie 2.7 ,,Dobre praktyki 20 lat współpracy Polsko- Czeskiej,
zmniejsza się wydatki w 2012 4. o 940 zł i po zmianie wynoszą 73.604 zł. W wydatkach na
programy' projekty lub zadania pozostałe wprowadzono: zmniejszenie wydatków w 2014 r.

na,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1206 o relacji Biała- Sowin... o 300.000 zł,który
dotyczy I etapu inwestycji w miejscowości Górka; zwiększenie wydatków na 2014 r. na

,,Zakup i montaż windy i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych" o 77.600 zł. Ponadto,

uaktualniono plany dochodów i wydatków budzetu według stanu na dzięnpodjęcia uchwaŁy z
uwzględnieniem zmian planu dochodów i wydatków w tym: bieŻącychi majątkowych.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy finansowej budzetu Powiatu Prudnickiego i skierował na posiedzenie

Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załączn\kdo protokołu.
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3) Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowia- Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokośó oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego' funkcyjnego
oraz za warunki pracy, szczegółowe waruŃi obliczania i wypłacania wynagr odzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw' wysokośó i warunki wypłacania
nagród oraz wysokość' i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przęz
Powiat Prudnicki.

Wicestarosta przedstawił Zarządowi Powiatu wyniki negocjacji przeprowadzonych ze
Związkami Zawodowymi w dniach 13 i 20 listopad a 2013 r.' w trakcie których uzgodniono
podniesienie dodatku funkcyjnego za wychowawstwo o 20 zł oraz zwiększenie dodatku
fuŃcyjnego dla dyrektorów w dwóch przedziałach tj. $6 ust 1 ppkt b) i c).do wysokości : b)
od 9 do 12 oddziałów _ od 500 do 9O0 zł miesięcznie, c) od 13 do 16 oddziaŁów - od 550 do
1000 zł miesięcznie.

Wicestarosta poddał pod głosowanie uzgodnienia dokonan e ze związkami zawodowymi
nauczycieli oraz projekl uchwĄ w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośrue" przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
regulaminu określającego: wysokośc oruz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjneg o otaz za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagro dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doruŻnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokośó i szczegółow e zasady
przyznawaria i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki i skierował na posiedzenie
Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznikdo protokołu.

Ad.6

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian w budzecie Powiatu
Prudnickiego na 2013 r., która stanowi załącznik do protokołu.



2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały ZaruąduPowiatu w sprawie zmianplanu
finansowego budżetu na2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zatząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmianplanu finansowego budzetu
na20l3 r., która stanowi załącznikdo protokołu.

3) Pni Krystyna Wilisowska dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w prudniku
przedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu w sprawie przeprowa dzenia konsultacji
projektu uchwały'Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016.
Konsultacje społeczne zostanąprzeprowadzone napodstawie $ 5 pkt 4 Programu współpracy
Powiatu Prudnickiego z otganizacjami pozarząd'owymi oraz podmiotami wymienionymi w
art' 3 ust' 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2OI3 rok w
terminie 7 dru od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego oraz Biuletynie Informacji publicznej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Po zakończeniu konsultacji
społecznych PCPR w Prudniku sporządzi sprawozdan ie z przebiegu i wyników konsu ltacji,
które następnie zostaną przedstawiote Zarządowi Powiatu. Wyriki konsultacji mają charakter
opiniodawczy inie sąwiąŻące dla organów Powiatu Prudnickiego.
Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie przeprowa dzenia konsultacji
projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Powiatowego ProgramuDziałanttaRzecz osób Niepełnosprawnych na lata2006-2016, która
stanowi zaŁącznik do protokołu.

4d,.7

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) Pan Mariusz Maćków przedstawił
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia prawa
trwałego zaruądu na tzecz Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowaw częgo w Prudniku.
Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku' w dniu l9-II-2013 r.
(wpływ 19-ll-20l3 r.) wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Prudniku o wydanie
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decyzji w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa trwałego zarządv na tzecz SoSw
w Prudniku w stosunku nieruchomości w obrębie Prudnik, ul. MĘńska 1 opisanej

w operacie ewidencji budynków i gruntów jako działka nr 99Ol2O1, mapa 11 o powierzcbni
0,0316 ha stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. Nieruchomośó |eŻy w kompleksie
działek już będących w trwałym zarządzie SoSw w Prudniku.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt decyzji.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił zawiadomió o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Specjalnego

ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku.

Ad.8

1) Pan An&zej Sieradzki _Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił

wniosek w sprawie ptzekazaria do demontaŻu pojazdów, w tym jednego niekompletnego

(bez silnik&), w stosunku do których Sąd Rejonowy w Prudniku wydał postanowienie o

przepadku na rzeez Powiatu Prudnickiego na podstawie art. 130 a ustawy prawo o ruchu

drogowym. Zgodrue z zapisarni wspomnianego art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

Starosta Prudnicki 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 zostali
powiadomięni o skutkach nieodebrania pojazdu. W chwili obecnej na parkingu strzeżonym

\ilYznaczonym przęz Starostę Prudnickiego' jako miejsce przechowywania pojazdów

usuniętych z drogi znajdują się 2 pojazdy, będące własnością Powiatu Prudnickiego. W opinii
biegłego skarbowego powołanego ptzez Starostę Prudnickiego do oszacowania ich wartości,

pojazdy te kwalifikują się do wycofania z eksploatacji. Natomiast, pojazdy które znajdują się

na parkingu strzeŻonym generują kaŻdego dnia koszty obciąŻające budzet Powiatu
Prudnickiego. Naczelnik przypomniał, Że za pojazdy, które są wycofane z eksploatacji i
oddane do demontuŻu możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Nr'oŚicW w wysokości

4.000 zł za jeden pojazd. W dniu 15 listopada br. Dyrektor CKZ|U w Prudniku złoŻył

wniosek o wyrażenie zgody ptzez Zarząd Powiatu o nieodpłatne ptzekazanie silnika pojazdu

o nr rej. OPR 86GV, jako eksponatu dlapotrzeb szkoleniowych.

Wicestarosta podd'ał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.



'\ź

\ź

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" wyraził zgodę o przekazanie do demo ttaŻu dwóch pojazdów,
w tym jednego niekompletnego (bez silnika), w stosunku do których Sąd Rejonowy
w Prudniku wydał postanowienie o przepadku na rzecz Powiatu Prudnickiego na podstawie
art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym.

2) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła propozycję Komisji przetargowej
dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
zadanie pn' ,,Zimowe utrzymarrie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich w Powiecie
Prudnickim w roku 2014". Do przetargu stanął jeden oferent tj. Jan Salamon ,,HOIJT,,,

Szybowice 293, 48-200 Prudnik na kwotę 685.422,00 zł brutto. PowyŻsza oferta spełniła
wszystkie postawione wymogi w SIWZ.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złoŻonej ptzez
PanaJana Salamona ''HOIJT'" Szybowice 293,48-200 Prudnik na kwotę 685.422,00 złbrutto
w trybie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Zimowe'utrzymanie dróg
powiatowych miejskich i zamiejskich w powiecie prudnickim w roku 2014..

3) Sekretarz Powiatu przedstawiŁa ptopozycję Komisji przetargowej dotyczącą wyboru
najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.
,,Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie starostwa powiatowego w prudniku
poprzez zakup windy i jej montuŻ z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej,,. Do *7w
ptzetargu ofertę złoŻyło 3 oferentów, z których zdaniem Komisji przetargowej
najkorzystniejszą' okazała się oferta złoŻona przez Panią Gabrielę Kupczyk PHU
''KUPCZYK''' ul' Wiatraki 4,46-090 Popielów na kwotę 33l.659,44 złbrutto,która spełniła
wszystkie postawione wymogi w SIWZ. Zgodnie z powyŻszym Komisja wnoskuje o
zatvłierdzenie wyboru wskazanej oferty.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zatwierdziŁ wybór najkorzystniejszej oferty złoŻonej przez
Panią Gabrielę Kupczyk PHU ''KUPCZYK', ul. Wiatraki 4, 46-090 Popielów na kwotę
33I'659,44 złbrutto w trybie udzielenia zamówienia publicznego na zad,aniepn. ,,Likwidacja
barier architektonicztlych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku poprzęz zakup
windy i jej montĘ z dostosowaniem otoczenia i klatki schodowej,,.



4) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórskaprzedstawiła wniosek

w sprawie zatwietdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn.

,,Kolej szansą rozwoju turystyki'' ręalizowanego W trybie konkursowym w 2013 r. przęz

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Racławice Śląskie ul. Zwycięstwa 15 w Głogówku.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei złożyŁo sprawozdanie końcowe z wykonania zadania

publicznego w wyznaczonym terminię. Po wezwaniu do uzupełnienia braków dokonano

korekty sprawozdania. W związku z powyŻszym proponuje się akceptację sprawozdania

końcowego z wykonania zadania publicznego.

Wicestarosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie" zatwierdził sprawozdanie końcowe z wykonaria zadania
Y? publicznego pn. ,,Kolej szansą rozwoju turystyki'' realizowanego w trybie konkursowym w

2013 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei Racławice Śląskie.

Ad.9

w nviązku z wczerpaniem porządku obrad Wicestarosta podziękował za udział i
zank<nął p o s i e dzeni e Zar ządu P owi atu.

Protokół sporządziŁa:

Aleksandra Grzech
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