
Protokół Nr 165/13

z posiedzeniaZarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 25 listopada2Dl3 r.

W posiedzeniu uczestniczyli czŁonkowię Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy
obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1i2

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitałczłonków Zaruądu oraz
osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził' że w posiedzeniu
uczestniczy 5 członków Zarządutj.

\,
1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski - Przewodniczący ZarząduPowiatu,

2. Wicestarosta- CzłonekZarząduPowiatu - Jozef Skiba

3. Członek Zarządu Powiatu- Czesław Dumkiewicz,

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

Ad.3

Starosta Prudnicki przedstawił projekt porządku obrad:

l.otwarcie obrad i prz5rwitanie uczestników posied zenia.

2.Stwierdzenie prawomocnoŚci obrad na podstawie lisĘ obecności.

3.Uchwalenie porządku obrad.

4.P rzy j ęcie proto kołu z pop rzed n iego pos ied zenia.

S.Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie ustanowienia prawa trwałego
zarządu.

6. Sprawy różne:

l) przedstawienie sprawozdania finansowego za III kwartały oraz informacji z bieŻącej
działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku,

2) przedstawienie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie uregulowania

stanu faktyczno- prawnego nieruchomości położonej w Prudniku ptzy ul. Miłej,

3) przedstawienie .wniosku dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Głogówku w sprawie koncepcji powołania młodzieżowego ośrodka socjoterapii,



4) przedstawienie podziału subwęncji oświatowej w 2013 r. w poszczęgólnych placówkach

oświatowych,

5) przedstawienie pisma Burmistrza Prudnika w sprawie podjęcia uchwały Rady Miejskiej w

Prudniku w sprawie wyruŻenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej

w Prudniku,

6) przedstawięnie zawiadomienia Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek,

7) rozpatrzenie wniosku Komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty o

udzielęnie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Dostawa tablic rejestracyjnych dla

Wydziału Komunikacji i Transportu_ Starostwo Powiatowe w Prudniku''.

8) wyrażenie zgody na za'warcie aneksu do umowy uŻyczenia z Wojewódzkim Zarządem

Melioracji i lJrządzefi Wodnych w opolu w związku z przesunięciem terminu realizacji

inwestycji.

7 .Zamlnięcie posiedz enia Zarządu.

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

porządek zostałpoddany pod głosowanie i ,jednogłośnie'' przyjęty.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posied zenia przyjęto bez odczytania, ,jednogłośnie''.

Ad.5

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) Pan Mariusz Maóków przedstawił projekt

decyzjiw sprawie ustanowięnia prawa trwałego zarządu. Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Prudniku wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Prudniku o wydanie

decyzji w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa trwałego zarządu na rzecz SoSW w

Prudniku w stosunku nieruchomości w obrębie Prudnik, ul. Młyńska 1 opisanej w operacie

ewidencji budynków i gruntów jako działka nr 9901201, mapa 1l o powięrzchni 0'0316 ha

stanowiącej własnośó Powiatu Prudnickiego. W związku z powyŻszym Zaruąd Powiatu w

Prudniku powinien podjąć decyzję o ustanowieniu prawa trwałego zarządu.



Starosta poddał pod głosowanie projekt decyzji w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu,jednogłośnie'' podjął decyzję ustanawiającą nieodpłatnie na czas nieoznaczony

prawo trwałego zarządu dla Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku w
stosunku do nieruchomości położonej w Prudniku jako działka nr 99Ol20I, mapa l1 o pow.

0,03l6 ha stanowiącej własnośó Powiatu Prudnickiego.

Ad 6.

1) Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Pręzes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego

S.A w Prudniku Pan Anatol Majcher, który przedstawił sprawozdanie finansowe zaIII kwartały

oraz informację z'bieŻącej działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.

Prezes PCM s.A w Prudniku poinformował, Że na koniec września br. wynik finansowy netto

ksztahuje się na ujemnym poziomie w kwocie _ 223 070,23 zł. W porównaniu do maja br., gdzie

wynik finansowy wynosił - 680 000,00 złwidać, znaczącąpoprawę. Na ujemny wynik finansowy

Spółki wpływ mają niewykonania kontraktu w następujących procedurach: w Poradni Preluksacji

w ilości 613 punktów' co daje kwotę 5578' 30 zł; w Poradni Proktologicznej w ilości 1187

punktów, co daje kwotę 10801,70 zł; w Poradni Neurologicznej w ilości 1,5 punktów, co daje

kwotę 14,25 zł; w Poradni Nenatologicznej w ilości 224 punktów, co daje kwotę 2 060,80 zł; na

oddziale noworodkowym w ilosci 1947 punktów, co daje kwotę 101244,00 zł; w Zal<ładzie

opiekuńczo - Leczniczym w ilości 248,40 punktów, co daje kwotę 18 630,00 zł. Pręzęs dodał, Że

niewykonanie kontraktu występuje równiez w programie profilaktycznym leczeniu choroby

Gauchera w kwocię 61 558,60 zł oraz w programie profilaktycznym leczenia

Mukopolisacharyzody w kwocie 693 333,00 zł. Łączna kwota niewykonań na koniec miesiąca

września ksztahuje się na poziomie I38 329,05 zł bez w/w programów. Na ujemny wynik

finansowy wpływ mają równiez nadwykonania kontraktu w oddziałach dziecięcym o 25,80ń,

chirurgicznym o 7,9 %, oraz wewnętrznym o 4,22 %. w miesiącu wrześniu utworzone zostały

magazyny apteczek oddziałowych na poszczególnych oddziałach szpitalnych, co przyczvniło się

do spadku kosztów zużycia leków, materiałów jednorazowych oraz pozostaĘch materiałów

medycznych w kwocie 206109,56 zł.

Prezes Zarządu PCM poinformował, Że szpital od maja br. zainwestował ponad 450 000,00 zł.

Spłacono kredyt inwestycyjny w kwocie 281000'00 zł, natomiast w listopadzie na bardzo
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korzystnych warunkach otworzono kedyt na bieŻącą działalnośó Spółki. Ponadto' została

zakupiona centrala z monitoringiem na 4 stanowiska ł 5 stanowisko- dyżurka pielęgniarska (z

możliwością rozbudowy na 8 stanowisk), atakŻe przeprowadzono przetargnazakup sprzętu rtg

orazzakupiono sprzęt na oddział chirurgii.

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski poprosił Pręzesa PCM S.A w Prudniku

o przedstawienie informacji nt. zakończonych negocjacji dotyczących kontraktowania na2014 t.

Pan Anatol Majcher poinformował, Że w zeszłym tygodniu zakonczyły się rozmowy

z Narodowym FunduszemZdtowia w opolu doĘczące przyszłorocznego kontraktu. Negocjacje

przebiegły korzystnie d. udało się wynegocjować kontrakt większy o 1,5 %o w stosunku do roku

bieżącego. Udało się przede wszystkim zwiększyć kontrakt na oddział chirurgii i wewnętrzny' na

tych oddziałach planuje się szczególny nacisk na rozwój.

Starosta Prudnicki podziękował Prezesowi Zarządu PCM S.A w Prudniku za przedstawienie

szczegółowej informacji nt. sytuacji finansowej szpita|aza III kwartały oruzzbieŻącej działalności

Spółki.

Zarząd Powiatu powyŻsze przyjął do wiadomości.

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

uregulowania stanu faktyczno- prawnęgo nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Miłej. Pan

Maćków przypomniał, ze Powiat jest właścicielem nieruchomości położonej w Prudniku przy ul.

Młyńskiej 1, na którą składają się działki nr 326160, 327160, 346159; mapa 7 oraz działki nr 135,

l36, 138, 139,l4l,52LlI40,5261137,544ll42,5461143,547lI43,l22IlI37,I22ŻlI37 mapa 11o

łącznej powierzchni l,3725 ha, dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą

KW nr 55229. Ww nieruchomość jest przedmiotem trwałego zarządu Specjalnego ośrodka

Szkolno- Wychowawczego w Prudniku. Dyrektor SOSW w Prudniku w dniu 19 listopada br.

wystąpił z wnioskiem do Zatządu Powiatu o wydanie decyzji w sprawie ustanowięnia

nieodpłatnego prawa trwałego zarządunarzecz SoSw w Prudniku w stosunku do nieruchomości

przy ul. Milej l w Prudniku opisanej w operacie ewidencji budynków i gruntów jako działka nr

990l20I, mapa l1 o powierzchni 0'0316 ha stanowiącej własnośó Powiatu Prudnickiego. Ww
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nieruchomośÓ leŻy w kompleksie działek jużbędących w trwały m zarządzie S9SW w Prudniku.
Ponadto' w uzupełnieniu wniosku Referatu z dnia 22-10-2013 r. otazpo dokonaniu ustaleń wterenie oraz po rozmowię z Dyrektorem SoSW w Prudniku przedstawiono wstępną propozycję
podziału nieruchomości tak, aby umozliwić sprzedaŻ części nieruchomości zabudowanej
budynkiem niestanowiącym własności Powiatu Prudnickieg o oraz częśó,która jest zbędnasosw
w Prudniku' Zaproponowano dokonanie podziału nieruchomości na koszt Powiatu, który to koszt
będzie rozliczony w kosztach przygotowania nieruchomości do sprzedazy.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

ZarządPowiatu 
'jednogłośnie" zaakceptował ustanowienie nieodpłatnego prawa trwałego zarządu

narzecz SoSW w Prudniku w stosunku do nieruchomości przy ul.Miłej 1 w Prudniku opisanej w
operacie ewidencji budynków i gruntów jako działka n r 99O/2Ol,mapa l l o powierzchni 0,0316 ha
stanowiącej własność Powiatu Prudnickieg o. Zaakceptował równiez przedstawiony wstępny
proj ekt po działu ni eruchomo ści przy ul. Miłej na koszt Powiatu.

3) Naczelnik Wydziału oświaty (...) Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosęk dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głogówku w sprawie koncepcji powołania
młodzieŻowego ośrodka socjoterapii. Dyrektor SoSw w Głogówku w piśmie przedstawiła plan
działań' w związku ze zmniejszającą się liczbąuczniów w placówce. Placówka przygotowuje się
do poszerzenia oferty edukacyjnej i utworzenia od dnia 1 września 2014 r.Młodzieżowego
ośrodka Socjoterapeutycznego- oddziaŁu 12 uczniów z zaburzeniami zachorvania w normie
intelektualnej i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ponadto, SoSw od lat
pr ow adzi działania w ki e runku utworzeni a w ar sztatów terap i i zaj ęc i owej .

Zarząd Powiatu 'zapoznał się z wnioskiem dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Głogówku w sprawie koncepcji powołania młodzieżowego ośrodka
Socjoterapii, ostateczna d'ecyzja zostanie podjęta po zebrani u szczegółowych informacji w
przedmiotowej sprawie

4) Naczelnik Wydziału oświaty (...) przedstawił informację dotyczącą podziaŁu subwencji
oświatowej w 2013 r' \\/ poszc zegolnych placówkach oświatowych, która przedstawia się
następująco:
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p.

Nazwa

szkołyl

placówki

Liczba

uczniów

2013r.

Liczba

uczniów

przeliczeniowy

ch w 2013r.

Wysokość

subwencji

w 2013r.

Plan

wydatków

na20I3r.

Różnica plan

a

subwencja

I ZSO Nr lw

Prudniku

497 530,954 2720457,90 271s700 + 4757,9

2. ZSR w

Prudniku

619 800,ggg 4t03574,34 4409Ż45 - 305670,66

ZSZ Nr I

W

Prudniku/CK

ZiU

409 521,939 2674262,37 362904s - 276541,72

4. ZS

w Białej

76 130,372 667989,17

678240,91

5. ZS

w Głogówku

357 440,614 Ż25758L,24 2449385 - 191903,76

6. SOSW w

Prudniku

113 749,8 3841762,67 3761438 + 90324,67

7. SOSW

w Głogówku

60 415,136 2127039,19 2233889 - 106949,81

8. Poradnia

Psych.-Pedag

ogiczna

204,253 1054574,46 668600 + 385974,46

9. Schroniska

młodzieŻowe

55 1,092 5636,09 5636,09

10. Wczesne

wspomaganie

I 0,8335 4303,92 4303,92

11 obsługa

finansowa

szkół

301000 -301000

ś9
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Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' powyższe przyjął do wiadomości.

5) Pan Henryk Lenkowski- pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawił pismo

Burmistrza Prudnika w sprawie podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie

wyraŻenia zgody na nabycie w drodze darowizny nięruchomości połozonej w Prudniku.

PoinformowaŁ, że w dniu 2 stycznia 2008 r. protokołem zdawczo- odbiorczym Powiat Prudnicki

przekazał Gminie Prudnik ulicę Chrobrego w Prudniku. Z uwagi na nie uregulowany stan prawny

gruntu' Gmina Prudnik wystąpiła do Wojewody opolskiego o skomunalizowanie działki nr

18651402 k. m. l0 obręb Prudnik. W dniu 27 wrzesnia 201l r. Wojewoda opolski odmówił

skomunalizowania .działkt na rzecz Gminy Prudnik' gdyż droga ta była drogą wojewódzką a

następnie stała się drogą powiatową, dlatego właściwym do wystąpienia jest Powiat Prudnicki. W

2012 r.Wydział Infrastruktury Powiatu wszcz$ procedurę nabycia przedmiotowej działki. W dniu

24|ipca2012 r. Wojewoda opolski stwierdził nabycie z dniem 1 stycznia |999 r. przezPowiat

Prudnicki Zmocy prawa nieodpłatnię mięnie Skarbu Państwa tj. działkę nr 18ó5/402 k.m. 10 o

pow. 0,6616ha, obręb Prudnik zajętą pod ulica Chrobrego w Prudniku. W dniu 25 kwietnia br.

Zarząd Powiatu w Prudniku zwrocił się do Burmistrza Prudnika o podjęcie kroków zmierzających

do przekazaniaprzezPowiat działkinr 18651402 na własność Gminy Prudnik w drodze darowizny.

Następnie w dniu 12 listopada br. Burmistrz Prudnika przekazał kopię uchwały Rady Miejskiej w

Prudniku Nr XLIł772|20I3 z dnia 30 października2}I3 r. w sprawie nabycia nięruchomości w

drodze darowizny.

Starosta poddał pod głosorvanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu ,jednog1ośnie'' zaakceptował przekazanie przez Powiat Prudnicki działki nr

18651402 na własność Gminy Prudnik w drodze darowizny i zobowiązał Wydział do przedłoŻenia

na kolejnym Zarządzie projektu uclrwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie.

Uczniowie

Bursa

Internaty

Razem

2477

18

43

2s38

3770,504 19467433 20178242 - 710809
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6) Sekrętarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Wydziału Administracji

Budowlanej dotyczący zawiadomienia Burmistrza Głogówka o podjęciu przez Radę Miejską w

Głogówku uchwały Nr XXXIII124412013 z dnia27 wtześnia2013 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek.

Wnioski dotyczące studium moŻna składać w terminie do 2I dni od dnia otrzymania

zawiadomięnia tj. do dnia 11 grudnia Ż0I3 r.

Pan Henryk Lenkowski Zapropono\r'ał' aby złoŻyć wniosek do Burmistrza Głogówka dotyczący

ujęcia w sporządzanym studium Llwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Głogówek, lokalizację istniejących dróg powiatowych miejskich i zamiejskichoraz

klasę dróg, wg przedstawionych wykazów.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zaal<ceptował wniosek dotyczący ujęcia w sporządzanym studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek,

lokalizację istniejących dróg powiatowych miejskich i zamiejskich oraz klasę dróg, zgodnie z

załącznikami do protoko łu.

7) Naczelnik Wydziałrr Komunikac.ii i Transportu Pan Andrzej Sieradzki przedstawił propozycję

Komisji Przetargowej dotyczącej 11,yboru najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego na zaclanie pn. ,,Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału

Komunikacji i Transpor1u- Starostwo Powiatowe w Prudniku''. Do w/w przetargu ofertę złoŻyło 4

oferentów, z których zdaniem Komisji Przetargowej najkorzystniejszą okazała się oferta złożona

ptzezPaniąIrenę Wydra P.P.H.U. ,,Mini-maxi'' ul. Rychla 18, 4|-948 Piekary Śląskie na kwotę

75.642,42 złbrutto, która spełniła lvszystkie postawione wymogi w SIWZ. Zgodnie zpowyższym

Komisja PrzetargowaZwracasię z wnioskiem o zatwięrdzenie wyboru wskazanej oferty.

Starosta Prudnicki poddał pod głosorvanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie'' zatrr'ierdził vłybór najkorzystniejszej oferty złoŻonej przezPanią

Irenę Wydra P.P'H.U. ,, ntini-maxi" trl. Rychl a |8, 4l-948 Piekary Śląskie na kwotę 75.642,42 zł

brutto w trybie udzielęnia zamówienia publiczne go nazadanie pn. ,,Dostawa tablic rejestracyjnych

dla Wydziału Komunikacji i Transportu- Starostwo Powiatowe w Prudniku''.

8) Kierownik Referrtu Gospodar'!<i Nieruchomościami (...) przedstawił wniosek w sprawie
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wryruŻęniazgody nazawarcie aneksu do umowy uŻyczeniaz WojewódzkimZarządem Melioracji i

IJrządzeń Wodnyclr w opolu w złviązku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji. Umowa

dotyczy uŻyczenia działek nt 34|12 oraz 34412 k. m. 2 obręb Trzebina, gmina Lubrza na okres do

dnia 31 grudnia 2014 r. i odnosi się do inwestycji pn. ,,Remont koryta cieku Graniczny w

miejscowości Trzebina w km 0+000+ 1+ 800 gm.Lubrza".

Starosta Prudnicl<i poddał pod głoso''r,anie wniosek w przedstawionym zakresię.

Zarząd Powiatu ,jec1tlogłośnie'' \\'r'raził zgodę na zawarcie aneksu do umowy uŻyczenia

z Wojewódzkim Złrządem Melioracji i Urządzen Wodnych w opolu na okres do dnia 31

grudnia 201,4 r.

Ad.9

W rwiązku z \\'-łCzerpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki podziękował za

udział i zam|mął po s i e d z en i e Z ar ząd tl P ow i atu.

Protokół sporządziia:

Aleksandra Grzech

L-

ń',

l\r,ą a(/ i

-7------)

/

ę_


