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Protokół Nr 159/2013

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 16 października 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyIi członkowie Zarząduoraz pracownicy Starostwa wg listy

o b ecno ś ci stanowiąc ej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Wicestarosta Józef Skiba otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby

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

uczestniczy 4 członkow Zatządutj.

1. Wicestarosta- Józef Skiba

2. Człorck Zarząda- Czesław Dumkiewicz

3. Członek Zarządu- Krzy sztof Glombitza

4. Członek Zarządu- Janusz Siano,

co stanowi quorum' przy którym Zaruąd moze obradować i podejmowaó prawomocne

uchwały.

Ad.3

Wicestarosta przedstawił proj ekt porządku obrad:

l'.otwarcie obrad i prąrwitanie uczestników posiedzenia.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.

4.P rzy jęcie protokołu z p op rzedniego posied zenia.

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

1) zmianbudzetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok,

2) zmian wieloletniej pro gnozy fi nansowej Powiatu Prudnickiego,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego,

4) rozl<ładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014 t.,

5)w sprawie ustalenia projektu wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz

projektu zasad jej nadawania i sposobu noszenia,

6.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) obsadzenia mandatu radnego,

2) zmianw składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku'



3) zmianw składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu,

4) zmian w składzie Rady Społe cznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Białej'

5) delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

7. Prryjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu:

1) informacji o stanie realizacji zadń oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki zapoprzedni rok szkolny,

2) informacji w sprawie orgarizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do

roku szkolnego 2013 l20I 4.

8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie:

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok,

2) zmianplanu finansowego budzetu na 2013 rok,

3) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie

programu współpracy Powiatu Prudnickiego Z olganizacjarri pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działa|ności pożytku publicznego i o wolontariacie na

rok2014,

4) zŁoŻenianotariainego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

9.Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu.

l0.Przedstawienie odwołania od postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie odmowy

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Trzebina. Podjęcie postanowienia w sprawie uchylenia postanowieniaZarządu Powiatu.

1l.Sprawy różne:

1) przedstawienie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku za okres

trzęch kwartałów 2013 r. oraz planu i środków EFS na aktywizację osób bezrobotnych na

2014 r.,

2) rczpattzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie uzgodnienia zapisów

SIWS celem poinformowania organu nadzorującego o zamiarze wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego i uzyskania pozytywnej weryfi kacj i,

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie vłyruŻenia zgody na

przedłuŻenie umowy z Wykonawcą zadania publicznego pn. ,,Remont odcinka drogi

powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego - etap

III- remont obiektu mostowego o JNI 3000221",

4) rczpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie

przeksńaŁcenia rodziny zastępczej niezawodowej na rodzinę zastępczązawodową,



5) rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie

wsparcia finansowego działalności Powiatowego Zespołu ds. orzekania o

Niepełnosprawności,

6) rczpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transporru doĘczący pobierania opłaty za

wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy,

7) przedstawienie pisma związków zawodowych działających w Prudnickim Cęntrum

Medycznym S.A. w Prudniku w sprawie sporu zbiorowego pracowników,

8) przedstawienie pisma Akcjonariusza mniejszościowego _ optima Medycyna S.A. z

siedziba w opolu w sprawie spotkania dotyczącego określenia warunków wzajemnej

współpracy w zakresie podejmowanych działańnarzecz Prudnickiego Centrum Medycznym

S.A. w Prudniku,

9) przedstawienie ptzez Referat Gospodarki Nieruchomościami wniosku najemcy lokalu

mieszkalnego połozonego w Głogówku, pozostającego w trwałym zarządzie Specjalnego

ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku,

10) zatwierdzenie Wykazu stanowisk oraz liczby etatów Starostwa Powiatowego w Prudniku,

Il) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie ptzekazania do

użytkowania, w' ramach doposazenia Inspekcji Transportu Drogowego, komputera

przenośnego - laptopa na tzecz opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu

Drogowego,

12) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie zaproszenia Radia

opole do udziału w projekcie pn. Dzień z Powiatem Prudnickim na antenie Radia opole'',

13) rozpatrzenie wniosku Wydziału Orgartlzacyjnego (...) w sprawie przyznania środków

finansowych dla Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku na zakup

nagród dla zavłodników biorących udział w turnieju koszykówki olimpiad Specjalnych

Polska-Opolskie,

14) rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie ufundowania pucharów

dla zawodników. turnieju warcabowego osób niewidomych i słabo widzących

organizowanego przez Polski ZwiązekNiewidomych Koło w Prudniku

15) rozpatrzetie wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie zatvłierdzęnia

sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. ,,Turnieje wakacyjne dla

dzieciirriodzieŻy" tea|izowartego w trybie konkursowym w 2013 r.,

16) rozpattzenię wniosku Wydziału organizacyjnego (...) w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania końcowego z wykonania zadaria publicznego pn. ,,Promocja sztuki i kultury

Powiatu Prudnickiego wśród seniorów'' rcalizowanego w trybie pozakonkursowym w 2013 r.,



17) przedstawienie informacji Wydziału oryanizacyjnego ("') w sprawie niezrealizowania

zadania publicznego pn. ,,Piłkarska Liga Mistrzów Malucha'' przez K|ub Sportowy

,, FORTtJNA'' Głogówek,

18)tozpattzeniewnioskuWydziałuorganizacyjnego(...)wsprawiezatwietdzęria

roziiczeniadotacjicelowejprzekazanejgminieGłogówek'

19) rozpatrzenie wniosku dyrekt oru Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku

w sprawie przydzie|enia 1 godziny narea|izaĄę indywidualnego toku nauczaniazhistorii'

20)rozpatrzeniewnioskudyrektoraZespołuSzkółogólnokształcącychNr1wPrudniku

w sprawie wytaŻetiazgodyna prowadzenie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej'

12.Zam|<nięcie p o s ie dzenia Zarząda'

Wicęstarosta zapytaŁ czy sąuwagi do porządku' Uwag nie wniesionoo wobec powyższego

porządek zostałpoddany pod głosowanie i 'jednogłośnie'' 
przyjęty'

Ad. 4

Protokół zpoprzed'niego posied zeniaprzyjętobez odczyilania, 'jednogłośnie'''

Ad.5

Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroi przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmianbudŻetu Powiatu Prudnickiego na 2013 t' Pani Skarbnik poinformowila' Że

wprowadzono do p1anu dochodów środki z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska w

kwocie 56.000 zŁ z tytltru dokonania złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli'

Zrezygnowano zreaIizacji remontu boiska przy Zespole Szkół w Głogówku 'w związklztym

zmniejszony został plan dotacji z Ministerstwa Sportu o kwotę 100'000 ń oraz plan

wydatkównakwotę3Ż0.1'65zł.Przeniesionodorea\izacjiw2014r.zadaniepn.,,Zakllp

i montaż windy i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w kwocie 264'461 ń oraz

zmniejszono plan'dochodów z PFRoN o tŻ9.O6t ń. Zwiększony zostaŁ plan wydatków

bieŻącychna:drogipowiatoweo84.000zŁoruzwStarostwieo99.765ń,szkołach

zawodowych o 107.000 zł, oRioP w Racławicach Śląskich o 28.900 zł, PCPR w Prudniku o

kwotę 27.50Ozł PUP Prudnik o 30.000 zł,ZespóŁ ds. orzekania o Niepełnosprawności o

kwotę 10.000 zŁ oruz w Specjalnych ośrodkach Szkolno- Wychowawczych o 30'000 zł'

Ponadto, zwiększono plan wydatków majątkolYych o 56'200 zł na utworzenie stanowiska

pracywWydzialeInfrastrukturyPowiatu,wtymzPFRONwkwocie53.400zł.Natomiast,



na skutek zmniejszenia wydatków w dziale- ochrona Zdrowia zwiększono plan wydatków
CKZ|U w Prudniku o 5.200 złnazakup spręzarki do spawalni i kotar izolacyjnych.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' przyjął' projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian

budzetu 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 zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego, W którym zal<ładasię wprowadzenie

do wykazu przedsięwzięó projektów finansowanych ze środków europejskich tj.:

,,Współpraca służb rutowniczych na pograniczu polsko- czeskim'' w kwocie 1378.880 zł w
tym: w ramach wydatków majątkowych na kwotę 63.092 zł i wydatkow bieżących na kwotę

75.788 ń. - ,,Integracja kulturalna w kwocie 140.639 Zł,- ,, Mały Mundial FIFA 2Ol,, w
kwocie 134.845 zł,- ,, Wspólnie wychodzimy z kryzysu- rozwój gospodarczy na pograniczu

PL- CZ w kwocie I37.480 zł,w Ęm w ramach: wydatków majątkowych na kwotę I7.600 złi
wydatków bieżących na kwotę 119.880 zł. W wydatkach na programy, projekty lub zadania

pozostałe wprowadzono:- zwiększenie wydatków majątkowych w 2Ol4 r. na przebudowę

drogi powiatowej nr t206 o relacji Biała- Sowin o 1.678.000 zł, którę dotyczy I etapu

inwestycji w miejscowości Górka. Przeniesiono również do realizacji w ŻOI4 r. zadanie pn.

,'Zalołp i montaŻ windy i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w kwocie 264.46l zł
Ponadto, uaktualniono plany dochodów i wydatków budzetu według stanu na dziefipodjęcia

uchwały z uwzgLędnieniem zmian planu dochodów i wydatków w tym: bieŻących i
majątkowych.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyjął' projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy finansowej budzetu Powiatu Prudnickiego i skierował na posiedzenie

Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznikdo protokołu.

3) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego. Poinformowała,

że w zwiryku z tozwiązaniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku i włączeniem



szkół wchodzących w skład Zespołu do utworzonego z dniem 1 września 20t3 r. Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawi cznego w Prudniku , naleŻy dokonać zmianw $ 66 Statutu.

Nowe brzmienie $ 69 zvłiązane jest z uaktualnieniem publikatora ustawy o samorządzie
powiatowym.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego i skierował na posiedzenie Rady
Powiatu. Projekt uchwĄ stanowi załącznikdo protokołu.

4) Naczelnik Wydziału oświaty i Zdrowia- Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt

uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkŁadu godzinpracy aptek ogólnodostępnych na terenie

Powiatu Prudnickiego w 2014 t. Projekt zaJ<łada ustalenie rozkładu godzin pracy aptek

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014 r. oraz plan dostępności

świadczęń aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od

pracy. Burmistrz Prudnika, Głogówka oruzBiałej pozytyrvnie zaopiniowali projekt uchwały.

Burmistrz Prudnika oruz Głogowka uznali, Że aptekarze powinni pełnió dyżury w porzę

nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Burmistrz Białej przychyliŁ się do prośby

aptekarzy o niecelowości pełnienia dyŻutow. Natomiast, negatywna opinia nadęszła z lzby
Aptekarskiej z Opola.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" ptzyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozl<ładu

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2OI4 r. i skierował

na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznikdo protokołu.

5) Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...)- Pani Agnieszka Zagorskaprzedstawiła projekt

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia projektu wzoru odznaki Honorowej Powiatu

Prudnickie go oruz projektu zasad jej nadawania i sposobu noszenia. Poinformowała, Że został

przygotowany pĄekt uchwały zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Komisję Heraldyczną

dotyczącymi odznaki Honorowej. Zgodnie z procedurą Rada Powiatu podejmuje uchwałę w

sprawie projektu wzoru odznakiHonorowej iprzesyłają do Komisji Heraldycznej.



Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakesie.

Zarząd Powiatu 
'jednogłośnie" przyjĄ projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia

projektu wzoru odznaki Honorowej Powiatu Prudnickię go orazprojektu zasad'jej nadawania
i sposobu noszenia i skierował na posiedzenie Rady Powiatu' Projekt uchwały stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.6

l)Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie obsadzenia
mandatu radnego. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu w Prudniku
Pana Artura Zapały wybranego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 13 Komitet Wyborczy
Wyborców Niezależna Prawica, wstępuje na jego miejsce Pani Waleria Dąbrowska-
kandydatka z tej samej listy, która w dniu 21 listopada20t0 r. otrzymała kolejno największą
liczbę głosów w tym okręgu. Pani Waleria Dąbrowska złożyła oświadczenia d,otyczące
wymogów określonych w art.191 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Zar ząd P o wi atu p ovry Ższe pr zyj ął do wi adomo ści.

2) Sekretarz Powjatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
składzie osobow;rm Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku. Poinformowała,
zmiany związane sązwygaśnięciem mandatu radnego Pana Artur aZapaŁy.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

3) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiart w
składzie Rady Społecznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformował'a, Że w
związku z rezygnacją z funkcji człortka Rady Społecznej- przedstawiciela wybranego przez
Radę Powiatu przez Panią Janinę okrągły, Rada Powiatu w Prudniku powinna dokonać
wyboru nowego członka Rady.

Zarząd Powiatu povłyŻsze przyjął do wiadomości.

4) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w
składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu. Poinformowała, Że zmiany dotyczą
składu komisji Edukacji, Kultury i Promocji oraz Komisj i Zdrowiai Polityki Społecznej.

w

Że



Zaruąd Powiatu powyŻsze pnyjął do wiadomości.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania

radnego do Komisji Bezpieczenstwa i Porządku. W z wygaśnięciem mandatu radnego Pana

Artura ZapaŁy naleŻy delegowaó radnego' który wejdzie W skład Komisji i będzie

uczestniczyć w jej pracach.

Zatząd Powiatu powyŻsze przyjął do wiadomości.

Ad.7

1)Naczelnik Wydziału oświaty (...) przedstawił informację o realizaqi zadńoświatowych w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Prudnicki (za poprzedni rok szkolny). obowiązek przygotowarria i przedstawienia Radzie

Powiatu informacji wynika zart.5aust.4 ustawy zdnia7 wtześnial99I r. o systemie oświaty.

Informacja zostaŁa przygotowana w oparciu o dane z Systemu Informacji oświatowej

ZarządPowiatu szczegółowo ana|izowaŁprzedstawione dane zawartew informacji.

Wicestaro sta poddał pod gło sowanie przedstawioną informacj ę.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" przyj$. informację o realizacji zadahoświatowych w szkołach

i placówkach oświatowych, dla których organem ptowadzącYm jest Powiat Prudnicki zarck
szkolny 20l3l20l4 i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Informacja stanowi załącznik

do protokołu.

2)Naczelnik Wydziału oświaty (...) przedstawił informację w sprawie organlzacji i
przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2OI3|2O14.

Przygotowanie informacji wynika zplanupracy Rady Powiatu na 2013 rok.

Wicestaro sta poddał pod gło sowanie przedstawioną informacj ę.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" ptzyjs' informację w sprawie otganizacji

powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 201312014

posiedzenie Rady Powiatu. Informacj a stanowi załącznik do protokołu.

przygotowania

skierował na



Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski
obecnych j est 5 członk ów Zarządu Powiatu.

Ad.8

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiart

budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Prudnickiego na 2Ol3 r.'która stanowizaŁączltik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmianplanu

finansowego budzetu na2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie zmianplanu finansowego budżetu

naŻ0l3 r., która stanowi załącznikdo protokołu.

3) Pani Agnieszka Zagórska- Naczelnik Wydziału otganizacyjnego (. ..) przedstawiła projekt

uchwały Zarządtt.Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projekfu uchwały Rady

Powiatu w Prudniku w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickie go z organizacjarri

pozarządol*ymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Zgodnie z uchwaŁą Nr XLVV314/10 Rady

Powiatu z dnta 24 wtześnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z

organizacjami pozaruądowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych otganizacji Zarząd' Powiatu jest

organem uprawnionym do podjęcia decyĄi w sprawie przeprowadzeniakonsultacji. Zgodrue

z ustawą, organ stanowiący JST uchwala, po konsultacjach z otganizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, toczny program współpracy z otganlzacjami

pozaruądov,rymi otaz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Termin przeptowadzenia

konsultacji w okresie od24.70.2013 r.- 7.11.2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.



Zaruąd Powiatu 
'jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie przeprowa dzenia konsultacjiprojektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie współpracy Powiatu Prudnickiego zorganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy odziałalności poz1'tku publicznego i o wolontariacie na rok 2Ol4 w dziedzinach dotyczących

działaLnosci statutowej tych organizacji,która stano wi załącznik do protokołu.

4)Naczelnik Wydziału organizacyjnego (...) przeds tawiłaprojekt uchwały ZarząduPowiatu
w sprawie złożenianotarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Poinform owała, że wcelu prawidłowej realizacji $ 11 umowy Nr WSP/01/08 l20l3 o refundację kosztówwyposźVenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej' zawartej w dniu 3 pażdziemika
2013 r' pomiędzy PFRoN oddziaŁopole, a Powiatem Prudnickim , Zaruąd'Powiatu zgodnie zzapisami Kodeksri postępowania cywilnego poddaje Powiat Prudnicki egzekucji na rzeczPFRoN oddział opole do wysokości kwoty 53.400 zł. PowyŻsze odnosi się do obowiązkuzwrotu części lub całości refundacji pobranej ptzez Powiat Prudnicki i nieprawidłowo
wykorzystanej' wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansachpublicznych w zakresie zwrofu refundacji w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu dozapłaty przez PFRON o ddział opole.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zatząd Powiatu 
'jednogłośnie'' podjął uchwałę w sprawie złoŻenianotarialnego oŚwiadczenia

o poddaniu się egzekucji, która stanowi załącmikdo protokołu.

Ad.9

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) Pan Mariusz Maóków przedstawił
projekt decyzji Zaruądu Powiatu w sprawie ustanowienia prawatrwałego zarządu dlaPowiatowego Urzędu Pracy w Prudniku na czas nięoznaczorry do nieruchomości budynkowej
położonej w Prudniku ul' Jagiellońska 21, stanowiącej własnośó Powiatu Prudnickiego.
Dodał' że chodzi o nieruchomośó opisaną w operacie ewidencji budyŃów i gruntów, jako
działkanr 10431281 k' m' I0 o łącznejpowierzchni 0,0900 ha, któĘ właścicielem jest Gmina
Prudnik' a uzytkownikiem wieczystym do dnia 7 grudnia2094r.powiat prudnicki. w oparciuo operat szacunkowy sporządzony ptzęz tzeczoznawcę majątkowego' wartośó całej
nieruchomości wtiz z prawem uzytkowania wieczystego wynosi 1.526.00 0'00 zŁ,natomiast
wartośó nieruchomości budynkowej wynosi 1.418.000,00 zł. Wysokośó opłaty z tytllłu



trwałego zarządu będzie wynosić 4.254,OO zł. Za 2013 r. opłata ta zostanie wyliczona
proporcjonalnie w'stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego
zaruądu. W związku z powyŻszym zachodzi konieczność wydania decyĄi o ustanowieniu
prawa trwałego zarządu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt decyzji.

Zaruąd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął decyzję o ustanowieniu

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku do nieruchomości

Jagiellońska 21.

prawa trwałego zarządu

położonej w Prudniku

dla

ul.

Ad. 10

Kierownik Referaiu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił zaŻalenie (odwołanie)

Wójta Gminy Lubrza do Samorządowego Kolegium odwoławczego w opolu od
postanowienia Nr l4ll3 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 puździemika 2013 r.

odmawiającego uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

wsi Trzebina w zakresie obejmującyn obszat działęk ewidencyjnych nr l38l3, mapa l oraz
34Il2, 34312 i 34412, mapa 2, wnosząc jednocześnie o ponowne rczpattzenie Ww
postanowienia zaruucając naruszenie wymogów art. 24 ust. l , w związkll z art.17 pkt 6 lit b
oruz aft. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym. Pan Mariusz Maóków poinformował, że Zarząd Powiatu w ciągu 7 dni od
ottzymania zazalenia, moŻe zgodnie z art. l44 w związku z art. l32 $ 1 ustawy z dnta 14

czętwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uznaó, że złŻaletie zasługuje w
całości na uwzględnięnie i wydać nowe postanowienie.

Zar ząd P owiatu szcze gółowo pr ze analizował przed stawi one zar zllĘ do p o stanowi eni a.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' podjął postanowienie w sprawie uchylenia w całości
zaskatŻonego postanowienia Nr 1/13 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 puździemika
2013 r. i uzgodnienia pozytywnego przedłoŻonego projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzewtego wsi Trzebina.


