
Protokół Nr 142/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku 

z dnia  21 czerwca 2013 r. 

 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy 

obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Ad. 1 i 2 
 
Wicestarosta Pan Józef Skiba otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

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

uczestniczy 3 członków Zarządu tj. 

1. Wicestarosta- Józef Skiba (Przewodniczący Zarządu Powiatu) 

2. Członek Zarządu- Janusz Siano, 

3. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza, 

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

uchwały. 

Ad. 3 
 
Wicestarosta przedstawił projekt porządku obrad: 

1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. 

3.Uchwalenie porządku obrad. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu działań 

profilaktycznych mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w 

zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych  przemocą w rodzinie na lata 2013 – 2015 i skierowanie 

do konsultacji społecznych. 

6.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 

2013 rok. 

7.Sprawy różne: 

rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na 

realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Prudniku” -5 części. 

 



   

8.Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

Wicestarosta 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) Na posiedzenie Zarządu Powiatu została zaproszona Pani Krystyna Wilisowska, która 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci przebywających w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie na lata 2013-2016 i skierowanie do konsultacji społecznych. Poinformowała, że 

priorytetem programu jest wzrost bezpieczeństwa dzieci oraz ich ochrona przed 

krzywdzeniem. Diagnoza stanu istniejącego pozwala na zdefiniowanie potrzeb społeczności 

mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i 

wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie, a co za tym idzie pozwala na sformułowanie 

następujacych celów :wzrost wiedzy i umiejetnosci wychowawczych specjalistów pracujacych z 

dziećmi, wzrost umiejetnosci wychowaczcyh młodych rodzicow oraz par spodziewajacych się  

dziecka, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, 

udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej, pomoc 

rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i zagrożonych przemocą, 

zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowanie prawidłowych 

metod wychowawczych i postaw rodzicielskich,  zapewnienie usług poradniczych, wspierających i 

edukacyjnych dla wszystkich rodzin. Dodała, że Program ma charakter otwarty i może ulegać 

modyfikacjom w trakcie realizacji. PCPR proponuje skierować Program do konsultacji 

społecznych. 

 

Starosta Prudnicki poddał pod glosowanie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu i 

skierowanie do konsultacji społecznych. 

 



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

Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci przebywających w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016 i skierować do konsultacji społecznych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013 r. 

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie. 

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu 

na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7 

1) Sekretarz Powiatu- Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w 

sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie 

bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w 

Prudniku” -5 części. Do przetargu na część 1 ofertę złożyło 2 oferentów. Najkorzystniejszą 

dla części 1, oferta została złożona przez Pana Michała Karczewskiego COM ul. 

Rembielińska 3/8 , 03-343 Warszawa na kwotę 8 478,39 zł brutto. Z uwagi na to, iż 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na w/w zadanie kwotę 8 405,82 zł, a najkorzystniejsza 

złożona oferta opiewa na kwotę  8 478,39 zł brutto, Zarząd Powiatu powinien zadecydować o 

zwiększeniu  kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, bądź unieważnić 

postępowanie o udzielenie zamówienia.  

Starosta Prudnicki zaproponował zwiększenie o kwotę  72,57 zł brutto i poddał pod 

głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił zwiększyć kwotę dla części 1 o 72,57 zł brutto 

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  zadanie pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Prudniku” -5 części oraz 

zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty na kwotę 8 478,39 zł brutto. 



Dot. części 3. Ofertę złożyło 3 oferentów. Komisja Przetargowa przedstawiła propozycję 

wyboru najkorzystniejszej oferty Pana Michała Karczewskiego COM ul. Rembielińska 3/8 , 

03-343 Warszawa na kwotę 54 739,20 zł brutto. Z uwagi na to, iż Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na w/w zadanie kwotę 50 490,00 zł, a najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na 

kwotę  54 739,20 zł brutto, Zarząd Powiatu powinien zadecydować o zwiększeniu  kwoty 

jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, bądź unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia.  

Starosta Prudnicki zaproponował zwiększenie o kwotę  4 249,20 zł brutto i poddał pod 

głosowanie przedstawiony wniosek.  

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił zwiększyć kwotę dla części 3 o 4 249,20 zł brutto 

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  zadanie pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Prudniku” -5 części oraz 

zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty na kwotę 54 739,20 zł brutto. 

Dot. części 4. Do przetargu na część 4 ofertę złożyło 3 oferentów. Komisja Przetargowa 

przedstawiła propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty Pana Andrzeja Gogacz MAGPOL 

ul. Witosa 67, 26-600 Radom na kwotę 83 394,00 zł brutto. Oferta ta została uznana za 

najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ oraz jest 

najtańsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek  

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty dla części 4 

złożonej przez Pana Andrzeja Gogacz MAGPOL ul. Witosa 67, 26-600 Radom na kwotę 

83 394,00 zł brutto w związku z realizacją zadania „Doposażenie bazy dydaktycznej 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Prudniku” -5 części. 

Dot. części 5. Do przetargu na część 5 ofertę złożyło 4 oferentów.  Komisja Przetargowa 

przedstawiła propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty R-MEDIA  Sp. z o.o. ul. Braci 

Gierymskich 160, 51-640 Wrocław na kwotę 74 246,49 zł brutto. Oferta ta została uznana za 

najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone  w SIWZ oraz jest 

najtańsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
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