
Protokół Nr  131/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 
 Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu 

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

posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj. 

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

2. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu), 

3. Członek Zarządu- Janusz Siano, 

4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza, 

5. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz 

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

 
Ad. 3 
 
Starosta przedstawił projekt porządku obrad: 

1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. 

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

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

 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 rok,  

 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Białej,  

 3) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2012” 

 4) ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 

2012”. 

 5) nadania imienia kompleksowi boisk sportowych. 



6.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu 

Powiatu Prudnickiego za 2012 rok. 

7.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na 

zachowanie Starosty Prudnickiego. 

8.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu  informacji Powiatowego Urzędu 

Pracy w Prudniku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

oraz aktywizacji zawodowej. 

9.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2013 opłat za doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane,   

2) regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 

rok 2013.  

10.Sprawy różne: 

 1) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (…) w sprawie wyrażenia 

zgody na obniżenie opłaty za wynajem pomieszczenia piwnicznego na bufet małej 

gastronomii w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Prudniku, 

 2) przedstawienie pisma Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie podtrzymania 

rekomendacji na funkcję członka Zarządu spółki (Prezesa) Dyrektora Generalnego PCM S.A. 

w Prudniku oraz pisma Medycyna Optima z siedzibą w Opolu w sprawie rekomendacji na 

członka Zarządu spółki (Wiceprezesa –Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju) PCM S.A. w 

Prudniku, 

 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie  wszczęcia  procedury 

udzielenia zadania publicznego na usuwanie potrąconych, przejechanych zwierząt i ich 

szczątek z pasa drogowego dróg powiatowych wraz z usługa utylizacji bądź pomocy 

weterynaryjnej”/udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej 14.000 euro, 

 4) przedstawienie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie propozycji wyboru 

najkorzystniejszej oferty zadania publicznego pn. „Stworzenie bazy materialnej do 

współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice – przebudowa 

boiska sportowego”, 

5) dokonanie odbioru Zamówionych Dzieł będących przedmiotem umowy zawartej z 

Wykonawcą - firmą „Formedis” sp. z o. o. sp. k.  w sprawie świadczenia doradztwa 



prywatyzacyjnego dla Powiatu Prudnickiego w procesie zbywania pakietu akcji spółki pod 

firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu 

Prudnickiego (protokół w tej części posiedzenia nie zawiera zapisów z uwagi na informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

9.Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego 

porządek został poddany pod głosowanie  i „jednogłośnie” przyjęty. 

 

Ad.  4 

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”. 

 

 Ad. 5 

1)Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Pani Aleksandra Zembroń poinformowała, ze na wniosek 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1                      

w Prudniku zwiększono plany dochodów i odpowiednio wydatków na kwotę 2.500 zł oraz 

Domu Dziecka w Głogówku o 3.000 zł. Ponadto, zmniejszono plan dochodów o 1.000 zł.             

W Starostwie Powiatowym dokonano zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 87.000 zł 

poprzez zmniejszenie wydatków na obsługę długu i specjalne ośrodki opiekuńczo- 

wychowawcze.  

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2012 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. W związku ze 

sprawowanym nadzorem, istnieje obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ 

w Białej. Sprawozdania finansowe przedstawiają sytuację finansową zakładu opieki 

zdrowotnej w 2012r.: 



- wzrost należności krótkoterminowych ( 181,6 %), 

- środki pieniężne na 31 grudnia 2012r.- 1.334.123,36 zł wzrost w stosunku do 2011r. o 

118.584,57 zł, przy zobowiązaniach  krótkoterminowych 562.818,39 zł.  

- niewielki wzrost przychodów z 4. 518.146,46 zł w 2011 r. do 4.583.929,76 zł  

- za 2012r. wystąpił wzrost zysku netto do kwoty 290.393,76 zł. W 2011 r. zysk netto wynosił 

22.028,31 zł, za 2010 r. zysk netto wynosił  1.931,12 zł. 

- nastąpił wzrost funduszu zakładowego i wynosi 1.297.145,72 zł. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały i skierował go na posiedzenie Rady 

Powiatu. Projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

3) Zastępca Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- Pan 

Mieczysław Stochniał przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

„Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2012”. W związku ze 

zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – gmina, powiat i samorząd 

województwa mają obowiązek przygotować ocenę  zasobów pomocy społecznej w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. W związku z powyższym PCPR w 

Prudniku ma obowiązek przedłożyć do 30 kwietnia Radzie Powiatu ocenę zasobów pomocy 

społecznej. Ocena wraz z rekomendacją Zarządu Powiatu jest podstawą do planowania 

budżetu na rok następny. Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje w szczególności: 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy 

społecznej. Z zebranych danych wynika, że planowane jest zwiększenie zasobów pomocy 

społeczne - utworzenie niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych 

domów dziecka w ramach pieczy zastępczej. Przyczyni się to do dalszej realizacji założeń 

Powiatu dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Jednocześnie 

wykonywanie zadań nałożonych obowiązującymi ustawami spowodowało przeciążenie 

obowiązkami kadry pracowniczej oraz może okazać się, że na prawidłową realizację zadań 

będzie niewystarczająca ilość środków finansowych. 

 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały oraz rekomendację w przedstawionym 

zakresie. 



 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały i wraz z rekomendacją skierował na 

posiedzenie Rady Powiatu. 

 

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (…) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk 

sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”. Regulamin stanowiący załącznik do uchwały zawiera 

m.in. zasady korzystania z kompleksu sportowego oraz harmonogram funkcjonowania. 

Regulamin stanowi prawo miejscowe i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 

korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”, który stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania imienia 

kompleksowi boisk sportowych. Kompleksowi boisk sportowych położonemu w Prudniku 

przy ul. T. Kościuszki 76 proponuje się nadanie  imienia „Tradycji „Pogoni” Lwów i 

„Polonii” Bytom”. 

Starosta poinformował, że wniosek w tej sprawie złożyło stowarzyszenie „Pogoń” Prudnik, to 

obecnie najstarszy piłkarski klub sportowy Opolszczyzny. Nazwa i herb prudnickiego 

stowarzyszenia piłkarskiego nawiązuje do najstarszego polskiego klubu piłkarskiego – 

„Pogoni” Lwów.  „Pogoń” Lwów to polski klub piłkarski, założony w 1904 roku we Lwowie, 

który działał do 1939 r. Reaktywowany został 10 października 2009 r. we Lwowie, gra w 

ukraińskich rozgrywkach ligowych. Lwowski Klub Sportowy „Pogoń”, był 

współzałożycielem Związku Polskiego Piłki Nożnej przy związku austriackim, Polskiego 

Związku Piłki Nożnej i mistrzostw Polski. Piłka nożna była pierwszą spośród dyscyplin 

uprawianych we lwowskiej Pogoni. Klub „Polonia” Bytom został założony w 1920 roku 

(zamknięty dwa lata później). Po wojnie w 1945 roku reaktywowano sekcję piłkarską 

staraniami części przedwojennych działaczy. W wyniku dużego napływu lwowiaków klub 

odziedziczył herb i barwy lwowskiej „Pogoni”, a do przedwojennego towarzystwa nawiązał 

nazwą. Nadanie imienia „Tradycji „Pogoni” Lwów i „Polonii” Bytom” jak najbardziej 

zasługuje na akceptację, ponieważ nawiązuje do historii, do najlepszych tradycji piłkarskich. 



 

Starosta poddał pod głosowanie informację w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały w sprawie  nadania imienia 

kompleksowi boisk sportowych, który stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 
 
Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi 

na zachowanie Starosty Prudnickiego. 16 kwietnia br. Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu 

Starosty Prudnickiego oraz skarżącego Pana Henryka Mazura uznała skargę za bezzasadną i 

takiej treści projekt uchwały został skierowany na posiedzenie Rady Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia 

skargi na zachowanie Starosty Prudnickiego i skierował wg kompetencji na posiedzenie Rady 

powiatu.   

 

Ad. 7 

 

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyła Pani Grażyna Klimko- Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Prudniku, która przedstawiła informację z zakresu promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Poinformowała, że stopa 

bezrobocia dla Powiatu Prudnickiego w marcu 2013 wynosiła 20,0%,  co  oznacza  wzrost o 

0,7 punktu w stosunku do grudnia 2012 r. Natomiast liczba  bezrobotnych na dzień 

31.03.2013 r. wynosi 3.727, z czego 48,2% to kobiety - co umiejscawia nasz powiat na 4 

miejscu w woj. opolskim pod względem ilości osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby osób 

bezrobotnych do zasiłku uprawnionych jest 449 osób tj. 12% osób bezrobotnych. PUP 

przeprowadził szereg działań i zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W 2013 r. PUP dysponuje  kwotą 6.349.100 zł, w 

tym z POKL: APS-Aktywność, Praca, Stabilizacja-2.510.567 zł; POKLucz do biznesu2!-II 

nabór-35 dotacji 1.240.000 zł, III nabór- 5 dotacji-200.000 zł; algorytm-2.905.500 zł; rezerwa 

Ministra-933.000 zł. 

Członkowie Zarządu szczegółowo analizowali przedstawiona informację. 

 



Starosta poddał pod głosowanie informację w przedstawionym zakresie. 

 

Zarząd Powiatu  jednogłośnie” przyjął informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku z 

zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej 

2013 r. i skierował ją na posiedzenie Rady Powiatu. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 8 

1)Naczelnik Wydziału Oświaty (…) Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu w sprawie planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2013 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2013 

opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane. W 2013 r. finansowane będą następujące formy 

wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli: współorganizacja doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli poprzez umowę z  Zarządem Województwa Opolskiego – 

dotacja w wysokości 29.000 zł: organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i 

przedmiotowych, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 5.400zł; organizacja szkolenia rad 

pedagogicznych- 8 szkoleń x 450zł - 3.600zł; przygotowanie materiałów szkoleniowych i 

informacyjnych - 590zł. Ponadto, dofinansowaniem objęte zostaną następujące formy 

kształcenia i doskonalenia na kwotę 16.410zł: kształcenie w zakresie studiów magisterskich i 

podyplomowych, kursy kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do pracy w szkole oraz kursy 

kwalifikacyjne nadające kwalifikacje drugiej lub kolejnej specjalności- maksymalna kwota 

dofinansowania 1.100zł; kursy kwalifikacyjne i udoskonalające oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego w zakresie języków obcych- maksymalna kwota dofinansowania 600zł; inne 

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli- maksymalna kwota dofinansowania  600 zł; 

kursy specjalistyczne dla nauczycieli nauki zawodu- maksymalna kwota dofinansowania 

1.100zł. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe 

nauczycieli. 

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie planu finansowania form 

wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz ustalenia maksymalnej 



kwoty dofinansowania w roku 2013 opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

2) Naczelnik Wydziału Oświaty(…) przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

Regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 

2013 rok. Dofinansowaniem objęci będą nauczyciele, którzy zwrócili się do dyrektora szkoły 

lub placówki z odpowiednim wnioskiem oraz zostali przez niego ujęci we wniosku złożonym 

do organu prowadzącego w terminie do 30 listopada 2012r. Nauczyciel ubiegający się                     

o dofinansowanie składa do dyrektora szkoły lub placówki w terminie do 26 kwietnia 2013 r. 

lub do 6 grudnia 2013 r. aktualny wniosek, zaświadczenie o uczestnictwie w danej formie 

kształcenia lub doskonalenia zawodowego oraz dowód wpłaty. Następnie, Dyrektor 

proponuje wysokość dofinansowania biorąc pod uwagę wysokość wniesionej przez 

nauczyciela opłaty, kadrowe potrzeby  szkoły lub placówki, rodzaj i kierunek studiów lub 

kursu oraz inne informacje. Dyrektor składa zbiorczą listę nauczycieli wraz z kompletną 

dokumentacją do organu prowadzącego w terminach do 30 kwietnia 2013 r. lub do 10 grudnia 

2013 r. Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku. Nauczyciel, który nie zaliczył semestru 

studiów podyplomowych traci prawo do dofinansowania przez okres powtarzania 

semestru/kursu, za wyjątkiem powtarzania z powodu choroby lub innego wypadku losowego. 

Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie musi je zwrócić w całości lub część w przypadku, 

jeżeli w trakcie trwania nauki lub w terminie 3 lat po jej ukończeniu rozwiąże stosunek pracy 

za wypowiedzeniem i przejdzie do innej placówki oświatowej niepodlegającej Powiatowi 

Prudnickiemu, lub z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego 

winy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały. 

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie Regulaminu dofinansowania opłat 

za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2013 rok, która stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 9 

1)Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Gospodarki Nieruchomościami (…) w 

sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty za wynajem pomieszczenia piwnicznego na 



bufet małej gastronomii w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Prudniku. Przypomniała, że 

Powiat Prudnicki jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 

Prudniku przy ul. Gimnazjalnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 

1857/392 mapa 10, obręb Prudnik, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. Dyrektor szkoły Pani Jadwiga Harasymowicz wystąpiła 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie opłaty za wynajem pomieszczenia piwnicznego 

na bufet małej gastronomii do kwoty 150,00 zł. Obniżenie opłaty uzasadniła ciężką chorobą 

najemcy, który przed zawieszeniem działalności prowadził ją 5 razy w tygodniu, a po 

wznowieniu 3 razy w tygodniu. Z informacji przekazanej przez dyrektora szkoły, 

wynajmowana powierzchnia zajmowana przez najemcę wynosi 35,54 m2- pomieszczenie 

kawiarni i 13,78 m2- magazyn. Wg stawek przyjętych przez Zarząd Powiatu, minimalna 

wartość netto miesięczna czynszu może wynosić- 177,70 zł za kawiarnię i 27,56 zł za 

magazyn, w sumie- 205,26 zł. W obecnej sytuacji naliczana jest opłata w wysokości 250,77 

zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 69/142/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie 

ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów 

stanowiących własność Powiatu Prudnickiego, minimalna stawka czynszu może być obniżona 

w przypadku lokali użytkowych zlokalizowanych m.in. w piwnicy do 30%. Po uwzględnieniu 

możliwej obniżki 30 % od stawek minimalnych do zapłaty byłaby to  kwota 143,68 zł netto tj. 

176,73 zł brutto.  

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na obniżenie opłaty za wynajem pomieszczenia 

piwnicznego na bufet małej gastronomii w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Prudniku. 

 

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCM S.A. w 

Prudniku w sprawie podtrzymania przez Powiat rekomendacji dla Pana Anatola Majchera na 

funkcję członka Zarządu spółki (Prezesa) – Dyrektora Generalnego PCM S.A. w Prudniku 

oraz pismo Medycyna Optima z siedzibą w Opolu w sprawie rezygnacji Pana Marka 

Błaszczyka z funkcji członka Zarządu spółki (Wiceprezesa ds. Inwestycji i Rozwoju) PCM 

S.A. i rekomendowania Pana Jarosława Okrągły na funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora 

ds. Inwestycji i Rozwoju PCM S.A. w Prudniku. 

Starosta zaproponował wystosowanie do Rady Nadzorczej pisma w sprawie podtrzymania 

przez Powiat rekomendacji dla Pana Anatola Majchera na funkcję członka Zarządu spółki 



(Prezesa) – Dyrektora Generalnego PCM S.A. w Prudniku oraz pozytywnej opinii 

kandydatury Pana Jarosława Okrągły na funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. 

Inwestycji i Rozwoju PCM S.A. w Prudniku, co jest zgodne z zawartym Porozumieniem 

Inwestycyjnym z 2009 r. 

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podtrzymał rekomendację dla Pana Anatola Majchera na 

funkcję członka Zarządu spółki (Prezesa) – Dyrektora Generalnego PCM S.A. w Prudniku 

oraz pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Jarosława Okrągły na funkcję Wiceprezesa 

Zarządu Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju PCM S.A. w Prudniku. 

 

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka omówiła wniosek w 

sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego na usuwanie potrąconych, 

przejechanych zwierząt i ich szczątek z pasa drogowego dróg powiatowych wraz z usługą 

utylizacji bądź pomocy weterynaryjnej oraz na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro. Dodała, że w szczególności wniosek dotyczy: 

usuwania potrąconych, przejechanych zwierząt i ich szczątek leżących w pasie drogowym 

dróg, których zarządcą jest Powiat Prudnicki; transport odpadów w pojemnikach własnym 

środkiem transportu do spalarni najbliżej od miejsca zdarzenia; utylizacja odpadów; 

prowadzenie kart przekazania odpadu do utylizacji z określeniem wagi i rodzaju zwierzęcia; 

udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które odniosły obrażenia w wyniku zdarzeń 

drogowych lub innych wypadków z udziałem zwierząt wraz z ich przewiezieniem i 

umieszczeniem w ośrodku pomocy dla takich zwierząt; eutanazja zwierzęcia w razie takiej 

potrzeby tj. uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia; usunięcie z miejsca 

zdarzenia i utylizacji zwłok zwierząt poddanych eutanazji. Ustawa o odpadach nakłada na 

posiadacza odpadów pewne obowiązki np. usunięcie zwłok podłych zwierząt z terenu 

nieruchomości. Nie oznacza to konieczności osobistego usuwania zwłok zwierzęcych, ale 

przynajmniej pokrycie kosztów tych czynności. Obowiązek ten dotyczy także zarządców dróg 

publicznych, co zostało zapisane w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W 

związku z powyższym usuwanie potrąconych, przejechanych zwierząt i ich szczątek leżących 

w pasie drogowym należy do zarządzającego pasem drogowym dróg powiatowych. Wartość 

zamówienia na rok 2013 wynosi do 10 000 zł brutto. Wydział proponuje wyrazić zgodę na 

wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego  z jednoczesnym przewidzeniem 

udzielenia pomocy weterynaryjnej w przypadku gdy poszkodowane w zdarzeniu drogowym 

zwierzę jeszcze żyje.  



 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie”  wyraził zgodę na wszczęcia  procedury udzielenia zadania 

publicznego na usuwanie potrąconych, przejechanych zwierząt i ich szczątek z pasa 

drogowego dróg powiatowych wraz z usługą utylizacji bądź pomocy weterynaryjnej”/ 

udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro. 

 

4) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie propozycji 

wyboru najkorzystniejszej oferty zadania publicznego pn. „Stworzenie bazy materialnej do 

współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice – przebudowa 

boiska sportowego”. Do przetargu  w/w zadanie złożono 9 ofert, spośród których 

najkorzystniejszą oferta okazała się złożona przez Pawła Bis BUDBIS, Konradowa 1 A, 48-

303 Nysa na kwotę 144 971,34 zł brutto, uzyskując w kryterium cena 100 pkt. Oferta ta 

zdaniem Komisji Przetargowej okazała się najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie 

wymagania i warunki określone w SIWZ oraz jest najtańsza spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.  

 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty zadania 

publicznego pn. „Stworzenie bazy materialnej do współpracy partnerskich szkół rolniczych z 

Prudnika i Miasta Albrechtice – przebudowa boiska sportowego” na kwotę 144 971,34 zł 

brutto. 

 

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła informację dotyczącą dokonania odbioru Zamówionych 

Dzieł będących przedmiotem  umowy zawartej z Wykonawcą- firmą „Formedis” sp. z o. o. 

sp. k.  w sprawie świadczenia doradztwa prywatyzacyjnego dla Powiatu Prudnickiego w 

procesie zbywania pakietu akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka 

Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego. Sekretarz poinformowała, że firma 

„Formedis” w dniu 16 kwietnia br. przedłożyła komplet Zamówionych Dzieł tj.  1) analiza 

mająca na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej 

dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki, wraz z 

oszacowaniem wartości rynkowej akcji Spółki należących do Powiatu Prudnickiego oraz 
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