
Protokół Nr 166/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 29listopada 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczy|i członkowie Zarząd,l oraz pracownicy Starostwa wg listy obecności

stanowiącej załącznIk do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył obrady' przywitał członków Zarządu oraz osoby

uczestntczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdz lł, Że w posiedzeniu uczestniczy 5

członków Zarządutj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)

2.Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),
\ż 3. Członęk Zarządu- Janusz Siano,

4. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz

5. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza

co stanowi quorum' przy którym Zarząd moze obradowaó i podejmowaó prawomocne uchwaĘ.

Ad.3

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad.

4.Przyj 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 29 listopada 2013 r.

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie:,

1) zmian w budzecie Powiatu Prudnickiego na 20i3 r.

2) zmlan planu finansowego budżetu naŻ0l3 r'

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własnośó Powiatu Prudnickiego w drodze darowizny na rzecz

Gminy Biała

7.Sprawy różne:

1) rozpatrzenie wniosku Wydziału lnfrastruktury Powiatu w sprawie przyjęcia planu finansowego do

projektu budżetu Powiatu Prudnickiego naŻ014 r. w zakresie dróg powiatowych.

2) rozpatrzenie wniosku kierownika ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku w sprawie przedłużenia

Llmowy najnru nieruchomości położonej w PrudnikLl ul. .Iagiellońska 3,



3) rozpatrzenie wniosku opo|skiego Kuratora oświasi w sprawie zgody organu prowadzącego na
wskazanie poradni psychologiczno- pedagogicznych do wydawan ia orzeczeń i opinii,
4) rozpatrzenie wniosku Wydziału oświaty i Zdrowia w sprawie wyrazenia zgody na organizację
pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla grupy uczniów Centrum Kształcęnia Zawodowego i

Ustawicznego w Prudniku,

5) rozpatrzenie wniosku Referatu obsługi (..') Szkół w sprawie wyrażenla zgody na zakup modułu ,'
Wyposazenie" do programu ProGman.

8.Zamknięcie posiedzen ia Zarządu,

Starosta zapytałazy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyzszego porządek został
poddany pod głosowanie i,jednogłośnie,' przyjęty.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzenia przyjęto bezodcz5Ąania, ,jednogłośnie''.

Ad.5

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, Że komisje Rady nie wniosły uwag ani
wniosków w sprawie projektów uchwał skierowanych na posiedzenie Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu powyzsze przyjął do wiadomości.

Ad.7

1) Naczelnik Wydziałrr Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła wniosek w
sprawie przyjęcia planu finansowego do projektu budzetu Powiatu Prudnickiego na2014 r. w zakresie
zadań doĘczących zarządcy drogi. Naczelnik Wydziału poinfortnowała, że we wrześniu br. po

analizie stanu dróg powiatowych Wydział opracował plan wydatków na 2014 r' Z informacji
uzyskanych z Wydziału Finansowo- Budzetowego wynika, iz na drogi na 2014 r. zabezpieczotlo
kwotę l 300 000,00 zł,w Ęm: wynagrodzerria i składki- 7 500,00 zł; pozostałe wydatki na działalność
statutową- 1292 500.00 zł. Wskazane kwoĘ nie pozwalająnazabezpieczetlie podstawowychzadań
Wydziału. Wydział Infrastruktury proponuje dostosowanie plarrów finansowych do projektu budzetu

na2014 rok w następujący sposób, a tym Samym wnosi o jego zatwierdzenie:

- zakup matęriałów i wyposazenia- 100 000,00 zł,

- zakup usług pozostĄch- ]64 500,00 zł,

- opłaty czyl1szowe za pomieszczenia- 15 500,00 zł,

- roŻne opłaty i składki- 92 500,00 zł,

- wynagrodzenia i składki- 7 500,00 zł,

- zakup usług remontowych- 320 000,00 zŁ



Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek'

Zarząd Powiatu,,iednogłośnie'' zatwierdziłplanfinansowy do projektu budzetu Powiatu Prudnickiego
na 2014 r' w Wydziale Infrastruktury Powiatu w zakresie zadań dotyc zących zarządcy drogi '

2) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) Pan Mariusz Maóków przedstawił wniosek
kierownika ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku w sprawie przedłużenia umowy na.jmu
nieruchomości połozonej w Prudniku ul. Jagiellońska 3. Kierownik oSP w Prudniku działa.jąc z
upowaznienia Gminy Prudnik, zwrocił się z wnioskiem o przedłuzenie umowy najmu nieruclromości
zlokalizowanej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 do dnia 31.12.2015 r. w celu zapewnienia potrzeb
lokalowych dla ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku. Kierownik Referatu przypomniał, ze obecna
umowa z oPS w Prudniku została zawarta zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1031265112 z dnia
26 października 2012 r. na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013 r' w trybie bezprzetargo\\rym. W
umowie, zostały równiez przyjęte następujące stawki najmu: za budynek 5,00 złln| powierzchni
uzytkowej oraz Za grunt 0'20 złln2 powierzchnj. W/w stawki zostały obnizone o 25oń z uwagi na
wpisanie nieruchomości do streĘ konserwatorskiej ,,A". W związktt z powyŻszyln Kierownik
Referatu Zaproponował, aby umowa na przedłużenie najmu z oPS w Prudniku została zawaltana tvch
samych warunkach jak dotychczas obowiązująca.

WicestarostaPan Jozef Skiba zaproponował, aby rozważyć termin krótszy tj' do dnia 31 grudni 2014
r' z uwagi na to, iŻ dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku niejednokrotnie sygnali zowała
potrzebę przeniesienia dziaŁu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy do pomieszczeń
zlokalizowanych na III piętrze przy ul. Jagielloriskiej 3 (dawne oSP w Prudniku). Wskazane
pomieszczenia na\eżałoby wyremontowaó i przenieśó dział finansowy' co z pewnością poprawi
warunki pracy PUP.

Starosta Prudnicki Zaproponował, aby przychylić się do propozycji Wicestarosty i wyraziczgodę na
przedłużenie umowy najmu do dnia 31.12.2014 r. na warunkach i zasadach w dotychczas
obowiązujące_j umowie przedstawionych przez Kierownika Referatu, po czym poddał propozycję pod
głosowanie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu nieruchomości
połozonej w Prudniku ul. Jagiellońska 3 do dlria 3 1.12.2014 r.



3)Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowia Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek w

sprawie zgody organu prowadzącego na wskazanie poradni psychologiczno- pedagogicznych

do wydawania orzęczeń i opinii. W dniu 27 listopada br. opolskie Kuratorium oŚwiaty

zwróciło się z pismem o wyrażenie zgody na wskazanie poradni psychologiczto-

pedagogicznych do wydawania otzeczen i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących,

niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem. Decyzję w powyższej sprawie

naleŻy przesłać do Kuratorium oświaty w opolu do dnia 30 listopada2013 r.

Starosta Prudnicki Zaproponował, aby wskazać Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

w Prudniku' jako poradnię, która od dnia 1 stycznia 2014 t. będzie wydawała orueczenia i
opinie dIa dzieci niewidomych i słabo widzących' niesłyszących i słabo słyszących oraz dla

dzieci z atxyzmem i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

ZarządPowiatu,jednogłośnie" postanowił wskazaó Poradnię Psycholo gi"rrno-Pedagogiczną

w Prudniku, jako poradnię, która od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie wydawała orzeczenia i

opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla

dzięci z autyzmem

4)Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowiaprzedstawił wniosek w sprawie wyruŻeniazgody na

organizaĄę pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla grupy uczniów Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. W dniu 26 listopada 2013 r. wpłynął wniosek

dyrektora CKZiU w Prudniku o przydzielenie w roku szkolnym 201312014 -4 godzin na

organizację zajęć dydal<tyczno-wyrównawczych dla uczniów objętych pomocą

psychologiczno- pedagogiczną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

kwietnia 2013 t. naŁJada obowiązek udzielenia pomocy pedagogiczno- psychologicznej

uczniom, któtzy zostali zakwalifikowani zgodnie z cytowanym rozporządzeniem. W piśmie

dyrektor CKZ|U informuje, ze planuje zorganizowarie 2 grup po 1 godzinie tygodniowo na

zajęciaz językapolskiego i2 grupy po 1 godzinie tygodniowo na ząęciaz matematyki.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" WtaziŁ zgodę na organizację pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dl? grupy uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Prudniku dla 2 grup po 1 godzinie tygodniowo na zajęcia z języka polskiego i 2 grup po 1

godzinie tygodniow o na zaj ęcia z matematyki.



5)Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Ręferatu obsługi (...) Szkół w sprawie wyrażenia

zgody na zakup modułu ,,Wyposazenie'' do programu ProGman' który niezbędny jest do

prowadzenia ewidencji środków trwałych' wartości niematerialnych i prawnych otaz

pozostałych środków trwałych w szkołach i placówkach oświatowych. Wartośó zakupu

modułu,,Wyposazenie'' do programu ProGman wynosi 2 06I,OO zł.

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie" wyraziłzgodęnazakup modułu,,Wyposazenie'' do programu

ProGman na kwotę 2 061,00 zŁbrutto.

Z uwagi na rozpoc zynające się posiedzenie Rady Powiatu, Starosta zarządz\ł przęrwę

!' w posiedzeniuZarządu Powiatu.

Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. Po przerwie w posiedzeniu Zarządu Powiatu

uczestniczy 5 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum' przy ktotym Zarząd moŻe

obradowaó i podejmowaó prawomocne uchwały.

Ad.6

1)Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zęmbroiprzedstawiła projekt uchwały ZarząduPowiatu

w sprawie zmianw budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

\a- Zarząd Powiatu 'jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Prudnickiego na 2013 r. która stanowi załącznik do protokołu.

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

finansowego budżetu na20l3 t.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

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

na 2013 rok, któ1a stanowi załącznik do protokołu.



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

projekt uchwały Zatządu Powiatu w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własnośó

Powiatu Prudnickiego w drodze darowizny na tzecz Gminy Biała. Przypomniał, Że Powiat

Prudnicki jest właścicielem nieruchomości położonej w mieście Biała, obręb Biała,

oznaczonejjako działki nr: 136111, mapa 21 o pow. 0,7783 ha, nr |36112, mapa 21 o pow.

0,4792 ha, nr 136113' mapa 21 o pow. 0,2166 ha, nr 136114, mapa 21 o pow. 0,Ż68I ha, nr

137I, mapa 21 o pow. 0,t798 ha, zapisane w księdze wieczystej KW nr oP1P/00046948l] w

udziale 24lI00. Dotychczas nieruchomość wykorzystyrvana byłaprzezZespół Szkół w Białej

na potrzeby związarte z edukacją. Zgodnie z $1 Uchwały Rady Powiatu nr XYIl95l2000 z

dnia25lutego 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążeniaze zmianarni,

dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne, następuje na podstawie uchwały

Zauądu Powiatu po uprzedniej zgodzie Rady Powiatu. Rada Powiatu na dzisiejszej sesji

wyraziła zgodę na dokonanie narzęcz Gminy Biała darowizny 241100 części nieruchomości.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej

własność Powiatu Prudnickiego w drodze darowizny na rzecz Gminy Biała, która stanowi

załącznlk do pro toko łu.

Ad.8

W zwipku z Wczetpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki podziękował za udział

i zartkn$ posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech r''liili!i
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