
Protokól Nr 153/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 06 września2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowię Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy
obęcno ści stanowiącej zaŁącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył obrady, ptzywitał członków Zarządu oraz

osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecnoŚci stwierdził, Że w
po siedzeniu uczestniczy 4 człotków Zar ządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący ZarząduPowiatu)

\- 2.Wicestarosta-JózęfSkiba(CzłonekZarząduPowiatu)'

3. Członek Zarządu- Janusz Siano'

4 . Członek Zar ządu- Kr zy sztof Gl ombitza,

co stanowi quorum, przy ktorym Zarząd moze obradować i podejmowaó prawomocnę

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.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

S.Sprawy różnez
1) rozpatrzenie propozycji Komisji Przetargowej dot. uniewaznienia postępowania

przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn' ,'Stworzenie kompleksu sportowego

przy Zespole Szkół Rolniczych _ budowa boiska piłkarskiego''.

2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole

Szkół Rolniczych - budowa boiska piłkarskiego''.

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie WraŻenia zgody i

nieodpłatnego uŻyczenia Gminie Prudnik części działki drogowej nr l738l136 obręb Prudnik



4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół w Głogówku''

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie vłyraŻenia zgody na

zlecenie wykonania uproszczonej dokumentacji technicznej p.il.,, Remont drogi nr 1611 O

relacji Wierzbiec- Rudziczka na odcinku Szybowice- Mieszkowice w oelu poprawy

bezpieczenstwa ruchu drogowego"

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie w}typowania odciŃa
drogi w celu wykonania dokumentacji technicznej na zadanie po. ,, Przebudowa drogi

powiatowej nr 1206 o relacji Biała- Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego- Ligota Bialska-

Górka Prudnicka- Brzeźnica _ Frącki- Pogorze- gr. Powiatu nyskiego w celu poprawy

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego''

6.Zam|<nięcie p o siedz enia Zarządu.

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

porządek został poddany pod głosowanie i, j ednogłośnie'' przyj ęty.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzeniaprzyjęto bez odcz7Ąatia, 
'jednogłośnie''.

Ad.5

1) Przewodnlczący Komisji Przetargowej- Pan Ryszard Mikołajów przedstawił wniosek

dotyczący uniewaznienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego

pn. 
',Stworzenie 

kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych _ budowa boiska

piłkarskiego''. Poinformował, Że do przetatgu nie złoŻono żadnej oferty, w związku z czym

Komisja Przetargowa proponuje uniewaznić postępowanie.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanię wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę na unieważnienie postępowaniaptzetargowego

o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
',Stworzenie kompleksu sportowe go przy Zespole

Szkół Rolniczych - budowa boiska piłkarskiego''.

2) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publiczfięgo pn. ,,Stworzenie kompleksu sportowego



/

-7

\'

przy Zęspole Szkół Rolniczych _ budowa boiska piłkarskiego''. Poinformowała, Że w
zwtązku z tym iz do pierwszego ptzetatgu nię złoŻono zadnej oferty, zatęm Wydział wnosi

o wyraŻenie kolejnej zgody na wszczęcie postępowania na wlw zadanie. PrzypomniaŁa, Że

przedmiotem zadania jest wykonanie i montuŻ: ogrodzenia i siatki stalowej ocynkowanej

powlekanej w kolorze zielonym na slupach stalowych kotwionych w stopach

fundamentolvych. W ogrodzeniu: 3 bramy i 4 furtki oraz I brama w ogrodzeniu zewnętrznym,

- piłokochwytu z siatki plecionej sznurkowej na słupach stalowych kotwionych w stopach

fundamentowych,

- wiaty stadionowe w ilości 2 szt.

- trybuny stałej 3- rzędowej z dwoma wejŚciami,

- chodnika dla celów dojścia do trybuny stałej.

Wattośó zamówienia wynosi: I29 658,48 złnetto,w przeliczeniu na EURO ( 4,0196) wynosi:

32 256,56 EURO. Termin rcalizacji zamówienia ustalono na dzien 8. 1 1 .2013 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanię wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraził zgodę na wszazęcie postępowania o udzielenie

zamówięnia publicznego zadania pn. ,,Stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół

Rolniczych - budowa boiska piłkarskiego''.

3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia

zgody i nieodpłatnego uŻyczenia Gminie Prudnik części działki drogowej nt 17381136 obręb

Prudnik nieruchomości zajętej pod drogą powiatową nr 1615 o ulica Skowrońskiego w celu

wykonania ptzyłącza energii elektrycznej. Naczelnik Wydziału poinformowała, Że Burmistrz

Prudnikapismem nr I-III.7013.28.2013 zdnia23.08.2013 r. zwrócił się z prośbąoużyczenie

częśct w/w działki o powierzchni 1 m2 w celu wykonania ptzyłącza energii elektrycznej

w 0,315 km drogi.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" Wtaził zgodę na nieodpłatne użyczenie Gminię Prudnik

części działki drogowej nr 17381136 obręb Prudnik nieruchomości zajętej pod drogą

powiatową nr 1615 o ulica Skowrońskiego w celu wykonaniaptzyłącza energii elektrycznej.



4) Pani Aleksandra Kawecka- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła

wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

', Remont i przebudowa boiska wielofuŃcyjnego przy Zespole Szkół w Głogówku''.

Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z dostawą

i montażem urządzen sportowych tj.:

- naprawa istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska z wypełnieniem ubytków,

- wykonanie wykopów pod projektowane obtzeża chodnikowe i odwodnięnie liniowe,

- wykonanie ław fundamentowych Z oporem dla obrzęŻv i korytek odwodnienia liniowego

wrazz ich montazem,

- dostawa i montaŻ nawierzchni poliuretanowej wraz z wymalowaniem kompletu linii
boiskowych

- dostawa i montaŻ dwóch kompletnych piłko chwytów za bramkami

- dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia z siatki powlekanej,

- dostawa imontaŻtrzech identycznych stałych widowni o konstrukcji stalowej,

- dostawa i montuŻ urządzen sportowych

Wartośó zamówienia wynosi: 257 8I7 ,4I zŁ netto, w przeliczeniu na EURO ( 4,0196) wynosi:

64 140,07 EURO. Termin realizacji zamówienia ustalono na dzien7.I1.2013 r"

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" wyraziŁ zgodę na wszczęcie postępowania o udzielęnie

zamówienia publicznego zadania pn. ,, Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy

Zespole Szkół w Głogówku''.

5) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie WtaŻęnia
zgody na zlecenie wykonania uproszczonej dokumentacji technicznej p.n. ,, Remont drogi nr

1611 o relacji Wierzbiec- Rudziczka na odciŃu Szybowice- Mieszkowice w celu poprawy

bezpteczenstwa ruchu drogowego''. W dniu 4 wrzęśnia br. przedstawicielka firmy Greęn Bear

Corporation Poland Sp. z o.o. zWarszawy Zaproponowała Powiatowi Prudnickiemu udział w

kosztach remontu drogi nr 1611 O relacji Wierzbiec- Rudziczka na odcinku Szybowice -
Mieszkowice na poziomie ok. 400 tys. zł. Firma będzie korzystaó z dtogi w zwiryku z

lokalizacją farmy wiatrowej na okolicznych gruntach. W dniach 1 września - 30 września

2013 r. odbywa się nabór wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-

Etap II- Bezpieczenstwo- DostępnoŚć- Rozwój. Konięczne jest zatem zlecenie wykonania



uproszczonej dokumentacji technicznej p.il. ,, Remont drogi nr 1611 O relacji Wierzbiec-

Rudziczka na odcinku Szybowice- Mieszkowicę w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego''., celem aplikowania o środki finansowe do w/w programu. Naczelnik Wydziału

Poinformowała, Że Środki na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej pochodzą z

oszczędności na zleconej dokumentacji w wysokości 2.900,00 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na zlecenie wykonania uproszczonej

dokumentacji technicznej p.n.,, Remont drogi nr 1611 O relacji Wierzbiec- Rudziczka na

odcinku Szybowice- Mieszkowice w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego".

6) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawiŁa wniosek w sprawie wy.typowania

odciŃa drogi w celu wykonania dokumentacji technicznej nazadantę pn. ,, Przebudowa drogi

powiatowej nr 1206 o relacji Biała- Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego- Ligota Bialska-

Górka Prudnicka- Brzeżnica _ Frącki- Pogórze- gr. Powiatu nyskiego w celu poprawy

bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego" w etapach:

1) Etap I: od 0+025 (przejście dla pieszychzashzyŻowaniem ul. Nyskiej z ul.

Świerczewskiego Białej) do 3+440 (koniec zabudowań w Ligocie Bialskiej)'

2) Etap II: od 3+440 (koniec zabudowań w Ligocie Bialskiej) do 5+535 (tablica znazwą

miejscowości Górka Prudnicka),

3) Etap III: od 5+535 (tablica znazwąmiejscowości Górka Prudnicka) do 6+510 (koniec

miejscowości Górka Prudnicka za mostkiem ),

4) Etap IV: od 6+510 (koniec miejscowości Górka Prudnicka za mostkiem ) do 9+523 (za

skrzyzowaniem DP 1206 ) zDW 407),

5) Etap V: od 9+523 (za sbzyŻowaniem DP 1206 ) z DW 407) do 12+625 (za lasem na

granicy Z pow. nyskim przed wsią Rzymkowice).

Ad.6

Naczelnik Wydziału przypomniaŁa, Że w bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja

techniczna na jeden wytypowany etap w zakresie umozliwiaj ącym złoŻenie w m- cu wrześniu

wniosku do NPPDL o dofinansowanie zgodnie z zapisami prawa budowlanego oraz

wymogów NPPDL. odcinek w1typowany do aplikacji wykonany będzie w terminie do 2



J września br., pozostałe w terminie póŹniejszymtj. do 30 czerwca2014 r. Całośó z terminem

płatności w roku 2014 r.

Członek Zatządu Powiatu- Pan Janusz Siano Zaproponował zlęciÓ wykonanie dokumentacji

technicznej na etap III- od 5+535 (tablica znazwąmiejscowoŚci Górka Prudnicka) do 6+510

(koniec miejscowości Górka Prudnicka za mostkiem), z uwagi na bardzo zły stantechniczny

wspomnianego odciŃa.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' wyypował odcinek drogi tj. od 5+535 (tablica Z nazwą

miejscowości Górka Prudnicka) do 6+510 (koniec miejscowości Górka Prudnicka za

mostkiem ) w celu wykonania dokumentacji technicznej na zadanie pn. ,, Przebudowa drogi

powiatowej nr 1206 o relacji Biała- Sowin na odciŃu ul. Świerczewskiego- Ligota Bialska-

Górka Prudnicka- Brzeźnica _ Frącki- Pogórze- gr. Powiatu nyskiego w celu poprawy

bezpieczeistwa ruchu drogowego i pieszego".

Ad.7

ę.-

W związku z wczetpaniem porządku

zamknął po siedzeni e Zar ządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

obrad Wicestarosta za udział i

--?


