
Protokół Nr 156/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 27 wrześniaŻDl3 r.

W posiedzeniu uczestniczyli człoŃowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy

ob ę cno ś c i stanowi ąc ej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

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

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

5 członków Zarządutj.

lStarosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)

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

3. Członek Zarządu- Janusz Siano,

4. CzŁonek Zarządu- Czesław Dumkiewicz

5. Członek Zaruądl- Krzy sztof Glombitza

co stanowi quorum' przy którym ZarządmoŻe obradowaó i podejmowaó prawomocne uchwały.

Ad.3

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i prąrwitanie uczestników posiedzenia.

2.Strvierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

't-.Uchwalenie porządku obrad.

4.P rzy jęcie p rotokołu z p o przednie go p o sied zenia.

S.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na

posiedzenie Rady Powiatu zwołanej na dzień 27 września2013 r.

6.Podjęcie uchwaĘ Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie zmian planu finansowego budżetu

na 2013 rok.

7.Sprawy różnez

I) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie zatwięrdzenia rczliczenia

końcowego dotacji celowej dla projektu pn. ,'Partnerstwo Nyskie 2020",

,i.



2) rozpatrzenie wniosku Wydziału otganizacyjnego (.'.) w sprawie zatwierdzęnia sprawozdania

końcowego z wykonania zadania publicznego pn. Rozwój piłki noŻnej kobiet i dziewcząt poprzez

szkolenie" realizowanego w trybie konkursowym w 2013 r. przez LKS ,,Rolnik" Biedrzychowice,

3) rozpattzenię wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w Sprawie udzielenia wsparcia finansowego

i merytorycznego Stowarzyszeniu Narodowemu Memoriał MłodzieŻy w budowie pomnika

historycznego na ziemiach piastowskich,

4) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie wygaszenia

trwałego zarządu Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Prudniku dot. działki 5761137

położonej Prudniku ul. Krzywa 1,

S)rozpattzenie wniosku Reforatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie wszczęcia

procedury najmu nieruchomości gruntowej położonej w Głogówku z ptzeznaczeniem na sptzeduŻ

.,CZY,
6)rozpattzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatll dotyczącego zawiadomięnia Burmistrza

Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta BiaŁa,

7)rozpattzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie uŻyczetia boiska sportowego

położonego przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku na rzeczZespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,

8)przedstawienie propozycji Komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego zadania pn. ,,Remont i przebudowa boiska wielofuŃcyjnego przy Zespole

Szkół w Głogówku'' pod warunkiem, zwiększenia kwoty lub uniewaŻnienia postępowania o

udzi e l eni e zarnówietia,

9)rozpatrzenie wniosku V/ydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wytłżenia zgody na zaklłp

..- 
ywallego samochodu ciężarowego _ osobowego'

l})rozpatrzenie wniosku Wydziału oświaty i Zdrowia w sprawie wyruŻenia zgody na przydzielenie

jednej godziny lekcyjnej innowacji pedagogicznej ,,ochrona i Ksnałtowanie Środowiska w klasach

pierwszych".

8.Zamknięcie posiedz enia Zarząda.

Starosta zapyiał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego porządek został

poddany pod głosowanie i ,jednogłośnie" ptzyjęĘ.

Ad. 4

Protokół zpoprzedniego posiedzęniaprzyjętobez odczytania, ,jednogłośnie''.



Ad. s

1) 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 powyższe Wzyjął do wiadomości.

Ad.7

1) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału orgartizacyjnego (...) w sprawie zatwietdzenia

rozliczenia końcowego dotacji celowej dla projektu pn. ,,Partnerstwo Nyskie 2020' na kwotę

I.0l2,94 zł. Zgodnie z ii 5 umowy dotacji nt Ż0I21IP.IN.|2Ż6 dla projektu ,,Partnerstwo Nyskie

2020", Gmina Nysa jako Lider projektu przedłoŻyła rozliczenie udzielonej dotacji wraz z kopiami

'*Kumentów potwierdzających wykonanie zadania. W zwipku z powyższym Wydział proponuje

zatwięrdzićrozliczenie końcowe udzielonej dotacji dla Gminy Nysa.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" zatwięrdził rozliczenie końcowe dotacji celowej dla projektu pn.

,,Partnerstwo Nyskie 2020" na kwotę I.0I2,94 zŁ.

2) Sekretarz Powiatu omówiła wniosek Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania końcowego z wykonania zadartia publicznego pn. ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i
dziewczątpoprzez szkolenie'' realizowanego w trybie konkursowym w 2OI3 r. ptzęz LKS ,,Rolnik''
_'cdrzychowice. Sekretarz dodała, Że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z

organizacjami pozarządowymi' wymienionymi w afi. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku

publicznego i o wolontariacie, zlecono wykonanie zadania w trybie konkursowym poprzez zawarcie

umowy nr 0r'I.526.4.2013 z dnia 01.03.2013 r. LKS ,,Rolnik'' Biedrzychowice złożył sprawozdanie

końcowe z wykonaniazadaniapublicznego w wyznaczolymterminie. Po wezwaniu do uzupełnienia

braków dokonał korekty sprawozdania.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

ZarządPowiatu ,jednogłośnie'' zatwierdził spraw ozdaniekońcowe z wykonan ta zadaniapublicznego

pn. ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie'' realizowane w trybie konkursowym

w 2013 r. ptZęZ LKS ,,Rolnik'' Biedrzychowice.
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3)Sekretarz Powiatu przódstawiła wniosek Wydziału orgartizacyjnego (...) w sprawie udzielęnia

wsparcia finansowego i merytorycznego Stowarzyszeniu Narodowemu Memoriał Młodzieży w
budowie pomnika historycznego na ziemiach piastowskich. Pomnik ma upamiętniaó wkład

społeczeństwa polskiego w odzyskaniu wolności od czasów najdawniejszych po obecne. Sekretarz

poinformowała, Że Stowarzyszenie uzyskało decyzję Nr 16312013 Ministra Administracji i
CyfryzaĄi na przeptowadzenie w terminie do 15 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie RP.

Zębranę środki zostanąprzeznaczone na budowę pomnika poprzez pokrycie kosztów: przygotowania

projektu i dokumentacji projektowej pomnika, budowy pomnika oraz odbioru obiektu. Naczelnik

V/ydziału organizacyjnego (...) informuje, Że w budzecie powiatu nie ma wolnych środków na

wsparcie finansowe Stowarzyszenia.

. trosta Prudnicki poddaŁpod glosowanie przedstawiony wniosek.

Zaruąd Powiatu 
'jednogłośnie", z uwagi na brak wolnych środków finansowych w'budżecie powiatu

prudnickiego, negatywnie odniósł się do wniosku Stowarzyszenia Narodowego Memoriał Wodzieży

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego i merytorycznego w budowie pomnika historycznego na

ziemiach piastowskich.

4) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) Pan Mariusz Maćków przedstawił

wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego

w Prudniku dot. działki 5761137 położonej w Prudniku ul. Krzywa 1. Poinformował, że dyrektor

Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku zv,rocił się z wnioskiem o wygaszenie

.- vałego zaruądu przedmiotowej działki ze względu na zły stan techniczny obiektu posadowionego

na tej działce, uniemożliwiający wykorzystanie go do celów statutowych ośrodka. Z infotmacji

uzyskanej od dyrektora jednostki wynika, że budynek jest opuszczony i wyłączotty z uŻyĄkowania.

Kierownik Referatu poinformował, Że zgodnie z wypisem z Ęestru gruntów, Powiat Prudnicki jest

właścicielem nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Młyńskiej 1, mapa 11 o łącznej

powierzchni I,3725 ha, dla których Sąd Rejonowy w Prudniku Wydział V Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą KW nr 11680. Działka, o któĘ mowa w piśmie, nie figuruje w księdze

wieczystej. W zwipku z powyŻszvm postępowanie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Prudniku jestbezprzedmiotowe.

Staro sta Prudnicki poddaŁ pod g1o sowanie przedstawiony wnio sek.
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Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' postanowił odmówiÓ wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia

prawa trwałego zarządu Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Prudniku dot. działki

5761137 połozonej Prudniku ul. Krzywa 1.

5) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił wniosek w sprawie

wszczęcia procedury najmu nieruchomości gruntowej położonej w Głogówku z przeznaczeniem na

sprzedaŻy zniczy. Wpłynęło pismo Pana Pawła SzendzieIatza- Handel obwoŹny ul. Parkowa 12 48-

200 Prudnik z prośbą ovlydzieftawienieterenu o powierzchni 6 m 2 ,driałkanr29ll5,mapa2 obręb

oraczę na cęle handlowe w miej scowości Głogówek (przy cmentarzu). W okresie od 01 . 1 0.20 t 3 r.

do 04.11 .2013 r. Pan Szendzielarzbędzie prowadził sprzeduŻzniczy i kwiatów.

- 
alosta Prudnicki zaproponował, aby ogłosió na stronię internetowej Urzędu informację o

możliwości dzierŻawy wnioskowanego terenu, po czym poddał pod głosowanie przedstawiony

wniosek.

ZarządPowiatu,jednogłośnie" zaakceptowali propozycję zgłoszonąptzez Starostę Prudnickiego.

6) Pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu- Pan Ewald Stawicki przedstawił wniosek Burmistrza

Białej o przystąpieniu do spotządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Biała. Poinformował, żeBurmistrz Białej pismem nr GKZP.672Ż.3.20I3 z dnia 19.09.2013 t.

zawiadomił o podjęciuprzez Radę Miejską w Białej uchwały nr XXV.286.20I3 z dria2.08.2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzen-

-. 
.ego miasta Biała. Zgodnie z za'wiadomieniem wnioski dotyczące zmiany planu mogą byó składane

w terminie 25 dni od dnia otrzymaniawlw zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej tj.

do dnia 18.10.2013 r. Poinformował, żeWydział Infrastruktury Powiatu nie ma uwag ani wniosków

do przedłożonego miejscowego planu zagospodarowania przesttzennego, poniewaz proponowane

zmiany nie mają wpływu na istniejące w tym obszarze drogi powiatowe.

Kięrownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i ochrony Środowiska, poinformował, Że nię

ma wniosków ani uwag do przedstawionego zawiadomienia BurmisttzaBiałej w sprawie przystąpie_

nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

z zah esu zadń s amorządolvych doĘ czący ch go sp o darki ni erucho mo ści ami.

Staro sta Prudnicki poddał' po d gło sowanie przedstawione wnio sek.
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Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' nie wniósł uwag i nie przedstawiał wniosków do przedłożonego

miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.

7) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału orgartizacyjnego (...) w sprawie uŻyczenia

boiska sportowego położonego na działcę nt Ż594159 przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku. W związloł

z realizacją projektu PL.3.22l3.3.07l12.03241 pn. ,,Stworzenie bazy materialnej do współpracy

Partnerskich Szkół Rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice'' dofinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budzetu pństwa w ramach

Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

2007-2013 ,,Ptzekaczamy granice'' zostila przebudowana płyta boiska otaz zakupiony osprzęt -

bramki, piłkochwyty, wózek do malowania linii' tablica informacyjna' lua wartośó 146 47I,34 zł

utto. Z uwagi na możliwość, uŻyczenia przedmiotowego obiektu' Wydział organizacyjny (...).-
proponuje vłytazić zgodę na nieodpłatne użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

na okres 5 lat.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu 'jednogłośnie'' v,ryraził zgodę na nieodpłatne vzyczenie boiska sportowego

połozonego przy uI. Kościuszki 76 w Prudniku na tzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku na

okres 5 lat.

Z uwagi na rozpoczynające się posiedzenie Rady Powiatu, Starosta zarządził przerwę

' v posiedze niu Zaruądu Powiatu.

Po przerwie Starosta wzńowił posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu Zatządu Powiatu lczestniczy 5

członków ZaruąduPowiatu, co stanowi quorum' przy którym ZarządmoŻę obradowaó i podejmowaó

prawomocne uchwały.

Ad.6

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

finansowego budzętu na20l3 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.



Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' wyraził zgodę na zakup użylvanego samochodu ciężarowego-

osobowego dla Wydziału Infrastruktury Powiatu na potrzeby zarządzania drogami powiatowymi'

10)Pan Ryszard Matuszak Naczelnik Wydziału oŚwiaty (...) przedstawił wniosek w sprawie

wyrażenia zgody na prrydzielenie jednej godziny lekcyjnej innowacji pedagogicznej ,,ochrona i

Ksztahowanie Środowisk'a w klasach pierwszych''. W dniu 16.09.2013 r. Pani Danuta Czajkowska -

nauczycielka fizykt w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku złoŻyła wniosek w przedmiotowej

sprawie. Ewentualne wyrażeni e zgody przez Zarząd Powiatu będzie się wiązało Z.wygenerowanięm

dodatkowych kosztów związanych Z wynagrodzeniem dla nauczycielki tj. 6118:0'33 etatu

tygodniowo ze stawki nauczyciela dyplomowanego (3.|Ogzł + pochodne) tj' 10700,00 zł w skali

roku.

- 
:arbnik Powiatu poinformow ała, Żebrak wolnych środków finansowych w budżecie powiatu'

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosęk.

ZarządPowiatu 'jednogłoś 
nie,, zuwagi na brak wolnych środków finansowych w budżecie Powiatu

Prudnickiego, nie vłytaził zgody na przydzielenie jednej godziny lekcyjnej innowacji pedagogicznej

',ochrona 
i Kształtowanie Środowiska w klasach pierwszych'' w Zespole Szkół Ro1niczych w

Prudniku.

Ad.8

W zwirykll z wczerpemiem porządku obrad Starosta Prudnicki podziękował za udział i

- 
rmknął posiedzenie Zarządu Powiatu'

Protokół sporządziła;

Aleksandra Grzech



ZarządPowiatu,jednogłośnie" podjął uchwałę w sprawie zmianplanu finansowego budżetu naŻ0t3

rok, która stanowi załącznikdo protokołu'

Ad 7-cd.

8)Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję Komisji Przetargowej w sprawie wyboru

najkorzystniejszej ofeńy zamówienia publicznego zadania pn' "Remont 
i przebudowa boiska

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Głogowku' pod warunkiem' zwiększenia kwoty lub

uniewa:Żnięnia postępowania o udzielenie zamówienia' W ptzetargu zŁoŻono 1 ofertę - Moja Spółka

Sp.Zo.o.48.130Kietrzul.Stanisławaokrzei2Inakwotę434901,56zł.ZdaniemKomisji

Przetargowejofertatazosta\a|)ZrLaIIazanajkorzystniejszą,spełniającąwszystkiewymaganiai

rrunki określone w SWIZ. Zunavłiający zamierzaŁ przezfiaczyó na w/w zadanie kwotę 320 165'00

-z. ro*ir; aprzetargowa proponuje, aby ZarządPowiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty jaką

zarnierzałprzęzriaczyÓllarea|izacjęzadaniao114736,56zŁbądŻounieważnieniupostępowaniao

udzielenie zamówienia'

Starosta Prudnicki stwierdził, Że zaproponowana ptzęZoferenta cena jest zbyt wysoka, w związku z

czyrr|proponuje unieważnió postępowanie, po czympoddał pod głosowanie przedstawiony wniosek'

ZarządPowiatu,jednogłośnie,,postanowiłniezwiększaÓkwotynarea\izacjęzamówieniai

unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zadałiapn. ,'Remont i przebudowa

boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Głogówku'''

9)Pani A'eksandra Kawecka Naczelnik Wydziału lnfrastruktury Powiatu przedstawiła wniosek w

.-łprawie wyrazenia zgody na zakup używanego samochodu ciężarowo _ osobowego na potrzeby

Wydziału Infrastruktury Powiatu zvłiązane z zarządzaniem drogami powiatowymi. Przypomn\ńa, Że

w nocy z dtiaŻ3lz4sierpnia br. z parkingu sprzed Urzędu zostałskradziony pojazd służbowy marki

Damler Chryster sŁuŻącydo bieżącego utrzymania pasa drogowego dróg powiatowych' w tym m' in'

dowóz masy bitum icznej na gorąco i na zimno do łatania ubytków w drodze' dowóz znaków

drogowych,kruszywa,materiałówdowbudowaniawpasiedrogowym,wywózśmiecizrowówi

inne. Podjęto próbę dowożenia masy ciągnikiem, jednakże ilośó masy jest zbyt duża wobec czasu

pracy i możliwości przerobu brygady drogowej. W zwi%ku z povłyŻszym Wydział prosi o

pozytyr'vne r ozpatrzenie w/w wniosku'

StarostaPrudnickipoddałpodgłosowanieprzedstawionywniosek.


