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Protokół Nr 28/2019 posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Głubczycach 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 

 

Osoby uczestniczące: 

1. Piotr Soczyński – Przewodniczący, 

2. Anita Juchno – Wicestarosta, 

3. Bogdan Kulik – członek Zarząd, 

4. Benedykt Pospiszyl – członek Zarządu, 

5. Irena Sapa – członek Zarządu, 

6. Tadeusz Schmidt – Sekretarz Powiatu. 

 

 

Przewodniczący otworzył 28 posiedzenie Zarządu. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż 

na posiedzeniu obecnych jest 5 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd 

może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przedstawił proponowany porządek 

obrad. Porządek został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania porządek obrad został jednogłośnie przyjęty i 

przedstawia się następująco:  

 

 

1. Spotkanie z dyrektorem ZSM  – godz. 8.00: 

a) ZSM – wniosek o dofinansowanie do organizacji jubileuszu szkoły, 

b) sprawa sprzedaży ciągnika i przyczepy 

2. Przyjęcie protokołu nr 27/2019. 

3. Sprawy finansowe: 

a) ZSO – kosztorys zestawów komputerowych, 

b) Klima-Tech – oferta na wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni, 

c) KPP – przyznanie nagród dla funkcjonariuszy z okazji Święta Policji, 

4. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok – nr 

XXVIII/190/2019, 

b) w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych 

z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – nr 

XXVIII/191/2019, 

5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Głubczyce – kalkulacja cenowa na wykonanie 

robót dodatkowych dla zadania: remont drogi powiatowej Głubczyce – Bogdanowice. 

6. Sprawy drogowe: 

a) Sołtys wsi Jakubowice – wniosek o utwardzenie drogi nr 126  m. Jakubowice, 

b) Sołtys wsi Jakubowice – wniosek o remont drogi powiatowej w m. Jakubowice, 

7. Sekretarz Powiatu – wniosek o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych. 

8. Do wiadomości: 

a) Postanowienie uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w m. Równe 

b) Postanowienie uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu, zmianie 
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konstrukcji lukarny nad wejściem oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza w 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Gołuszowice, 

c) Postanowienie uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na nadbudowie części budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego o jedną kondygnację w zabudowie zagrodowej w m. 

Debrzyca 

d) Powiatowy Inspektor Sanitarny – informacja o konkursie „Czyste Powietrze Wokół 

Nas”, 

e) WINB w Opolu – informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku 

ruchomego, 

f) UMWO – informacja o konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 

Opolskiego 2019”, 

g) Wojewoda Opolski – Decyzja w sprawie wykreślenia z rejestru sp. Szpital 

Powiatowy w Głubczycach, 

9. Sprawy różne. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 1 

Na posiedzenie Zarządu zaproszono dyrektora ZSM w Głubczycach.  

a) Dyrektor wystąpił o wsparcie finansowe organizacji obchodów 50-lecia szkoły, które 

planowane są na październik br. Dyrektor omówił jakie cele chcą zrealizować: 

reklama szkoły w mediach i w prasie, biuletyn informacyjny na temat Powiatu i ZSM 

w Głubczycach, księgę pamiątkową, tablice pamiątkowa dla J.Mruka, butony, medale 

pamiątkowe, plakietki. Zarząd złożył deklarację wsparcia finansowego, a ustalenie 

wysokości kwoty odłożył do jednego z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

b) Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej 

na sprzedaż ciągnika i przyczepy. Poinformował, że w III przetargu oferent zapłacił 

wadium jednak nie przystąpił do przetargu. Zaproponował obniżenie pierwotnej ceny 

ciągnika o 25%  i przyczepy 40%. Cena wywoławcza w IV przetargu na ciągnik 

wynosiłaby 11.250,- zł, a na przyczepę 2.400,- zł.  Zarząd przychylił się do wniosku i 

wyraził zgodę na obniżenie ceny wywoławczej do IV przetargu. Wyniki głosowania: 

za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

c) Dyrektor przedstawił informację o postępach prac przygotowawczych do remontu II 

piętra internatu. Ustalono kierunek działania i sposoby realizacji.  

 

Ad. 2 

Przyjęto jednogłośnie protokół Nr 27/2019. 

 

Ad. 3 

a) Dyrektor ZSO W Głubczycach przedłożył ostateczną wersję kosztorysu na jeden 

zestaw komputerowy. Ogólny koszt 20 zestawów wraz z kosztami transportu wynosi 

26.500,- zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostki o 

26.500,- zł na zakup komputerów. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0.  

 

b) Firma Klima – Tech złożyła ofertę na montaż klimatyzacji w serwerowni starostwa. 

Kwota urządzenia wraz z montażem 6.090,- zł. Przewodniczący zaproponował żeby 
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wstrzymać się z montażem klimatyzacji serwerowni i wystąpić do firmy o 

skalkulowanie kosztów klimatyzacji dla całego budynku starostwa, a w serwerowni 

można zastosować jakieś doraźne ochładzanie pomieszczenia.  

c) Przewodniczący nawiązując do wcześniejszej decyzji Zarządu o sfinansowaniu 

emblematów na mundury dla policjantów i propozycji indywidualnych nagród dla 2-3 

policjantów przedstawił swoją propozycję formy nagrody - nie jako bon finansowy 

tylko gadżet, mógłby to być np. zegarek z logo powiatu na deklu lub spodniej części 

paska. Zarząd zaakceptował tę propozycję i jednocześnie postanowił przyznać 

nagrodę trzem policjantom wskazanym przez komendanta, a na realizację tego celu 

przyznał z promocji powiatu kwotę w granicach ok. 1.500 zł. Wyniki głosowania: za – 

5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

Dyrektor ZSO w Głubczycach zwrócił się z wnioskiem o zmianę w planie wydatków o 

7.000,- zł w związku z koniecznością realizacji obowiązków nałożonych przez inspekcje 

sanitarną. Zarząd przychylił się do wniosku. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0.  

 

Ad. 4 

a) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok. Projekt został poddany pod głosowanie. Wyniki 

głosowania: za = 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania uchwała 

nr XXVIII/190/2019 Zarządu Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

b) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań, które 

podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania 

uchwała nr XXVIII/191/2019 Zarządu Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 5 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych po Radzie Budowy przedłożył kalkulację kosztów na 

wykonanie robót dodatkowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1201 O 

Głubczyce – Bogdanowice. Do robót dodatkowych zakwalifikowano: 

- wykonanie dwóch zjazdów z drogi powiatowej, 

- montaż barier ochronnych, 

- wykonanie nawierzchni chodnika. 

Wicestarosta omówiła te dodatkowe roboty, poinformowała, że w projekcie nie było barier 

ochronnych, uznano jednak, że są konieczne i zostaną wykonane po zakończeniu inwestycji. 

Natomiast w kwestii zjazdów wyjaśniła, że na radzie budowy ustalono, że należy wykonać 

dwa zjazdy gdyż rolnicy nie mieli dojazdu z drogi gruntowej. Poinformowała, że wykonanie 

nawierzchni chodnika dot. uzupełnienia do granic działki, jednak kosztorys należy wyjaśnić 

co do ilości metrów.  

 

Ad. 6 

Sołtys wsi Jakubowice zwrócił się o utwardzenie drogi w m. Jakubowice. Zarząd Powiatu ze 

względu na brak wolnych środków finansowych w budżecie i biorąc pod uwagę, że roboty nie 

były zaplanowane do realizacji w bieżącym roku nie może podjąć realizacji przedmiotowego 

zadania.  
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Sołtys wsi Jakubowice zwrócił się o remont drogi powiatowej w m. Jakubowice na odcinku 

od budynku OSP do przystanku świetlicy wiejskiej. Zarząd Powiatu ze względu na brak 

wolnych środków finansowych w budżecie i biorąc pod uwagę, że roboty nie były 

zaplanowane do realizacji w bieżącym roku nie może podjąć realizacji przedmiotowego 

zadania. 

 

Ad. 7 

Sekretarz złożył wnioski o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych. Stan środków ze 

względu na uszkodzenia uniemożliwia dalsze bezpieczne użytkowanie.  

Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania Zarząd 

wyraził zgodę na likwidację. Wnioski skierowano do Komisji likwidacyjnej.  

 

Ad. 8 

Zarząd zapoznał się z: 

a) Postanowieniem uzgadniającym projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w m. Równe 

b) Postanowieniem uzgadniającym projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu, zmianie 

konstrukcji lukarny nad wejściem oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza w 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Gołuszowice, 

c) Postanowieniem uzgadniającym projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na nadbudowie części budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego o jedną kondygnację w zabudowie zagrodowej w m. 

Debrzyca 

d) informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o konkursie „Czyste Powietrze 

Wokół Nas”, 

e) informacją WINB w Opolu o zbędnych składnikach rzeczowych majątku 

ruchomego, 

f) informacją UMWO o konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 

Opolskiego 2019”, 

g) decyzją Wojewody Opolskiego w sprawie wykreślenia z rejestru sp. Szpital 

Powiatowy w Głubczycach, 

 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.  

 

Zarząd Powiatu: 

Piotr Soczyński – ………………………. 

 

Anita Juchno - ………………………….. 

 

Bogdan Kulik - ………………………… 

 

Benedykt Pospiszyl - ……………………. 

 

Irena Sapa - ……………………………. 

 

Protokółowała 

Katarzyna Naróg  


