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Protokół Nr 34/2019 posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Głubczycach 

z dnia 11 września 2019 roku 

 

 

Osoby uczestniczące: 

1. Piotr Soczyński – Przewodniczący Zarządu, 

2. Anita Juchno – Wicestarosta, 

3. Bogdan Kulik – członek Zarządu, 

4. Benedykt Pospiszyl – członek Zarządu, 

5. Irena Sapa – członek Zarządu, 

6. Wioletta Makselan – Sekretarz Powiatu. 

 

 

Przewodniczący otworzył 34 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. Przyjęcie protokołu nr 33/2019. 

2. Podjęcie uchwał:  

a) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Wydziału Drogownictwa 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach – nr XXXIV/215/2019, 

b) w sprawie indywidualnego nauczania – nr XXXIV/216/2019, 

c) w sprawie indywidualnego nauczania – nr XXXIV/217/2019, 

d) w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy 

Pawłowiczki kategorii drogi powiatowej – nr XXXIV/218/2019, 

e) w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok – nr 

XXXIV/219/2019, 

f) 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 

XXXIV/220/2019. 

3. Zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu: 

a) w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Głubczycach, 

b) w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie 

pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu, 

c) w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, 

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

4. Wnioski finansowe: 

a) Sołtys Włodzienina – wniosek o ujęcie w budżecie na 2020 rok rozbudowy chodnika 

we Włodzieninie, 

b) KPP – wniosek o wsparcie finansowe na zakup samochodu osobowego w wersji 

oznakowanej, 
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c) Gmina Branice – wniosek o ujęcie w budżecie na 2020 rok budowy chodnika wraz 

z odwodnieniem w m. Dzbańce, 

d) Wydział Komunikacji i Transportu – wniosek o zakup klimatyzatora do serwerowni, 

e) Wydział Oświaty i Zdrowia – wniosek o zwiększenie wydatków bieżących na 

nagrody Starosty Głubczyckiego dla maturzystów z najwyższymi wynikami, 

f) ZSO – wniosek o dofinansowanie projektu polsko – niemieckiej wymiany 

młodzieży, 

g) ZSM – wniosek o dofinansowanie organizacji 50-lecia szkoły 

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

6. DPS w Klisinie – wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa. 

7. Zakład Usług Komunalnych w Baborowie – prośba o podpisanie oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na realizację zadania: budowa sieci wodociągowej na nieruchomości 

stanowiącej własność powiatu. 

8. Do wiadomości; 

a) Gmina Branice – zawiadomienie o prawie wypowiedzenia się co do materiałów w 

sprawie „wykonanie oświetlenia parkowego oraz budowa altany w m. Jakubowice:, 

b) Gmina Prudnik – skarga na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego, 

c) Burmistrz Głubczyc – odpowiedź na wniosek o dofinansowanie kursu na trasie 

Głubczyce – Opawica, 

d) Decyzja nr 191/2019 – zatwierdzenie projektu budowlanego dla DPS na budowę 

zadaszonego tarasu wraz z przebudową budynku administracyjnym Domu Pomocy 

Społecznej w Klisinie, 

e) Postanowienie umarzające postepowanie uzgodnieniowe projektu decyzji o 

warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 

mieszkalnego z częściową wymianą dachu oraz dobudową wejścia na poddasze w 

m. Tłustomosty, 

f) Klub PiS – informacja o aktualnym składzie klubu oraz zgłoszenie Radnego K. 

Hajdy do pracy w komisji. 

9. Sprawy różne. 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 1 

Jednogłośnie przyjęto protokół nr 33/2019. 

 

Ad. 2 

a) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia pełnomocnictwa 

kierownikowi Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 

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

wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/215/2019 Zarządu 

Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

 

b) Dyrektor SOSW w Głubczycach zwrócił się z wnioskiem o przydzielenie godzin 

nauczania indywidualnego uczennicy klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie indywidualnego nauczania. Projekt 

został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw -0, wstrzymało się – 0. W 
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wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/216/2019 Zarządu Powiatu została podjęta 

jednogłośnie.  

 

c) Dyrektor SOSW w Głubczycach zwrócił się z wnioskiem o przydzielenie godzin 

nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy II szkoły podstawowej. Przewodniczący 

przedstawił projekt uchwały w sprawie indywidualnego nauczania. Projekt został 

poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/217/2019 Zarządu Powiatu została podjęta 

jednogłośnie.  

 

d) Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu zwrócił się o wydanie opinii w 

sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy Pawłowiczki kategorii drogi powiatowej. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie 

pozbawienia drogi na terenie Gminy Pawłowiczki kategorii drogi powiatowej. Projekt 

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

się – 0. W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/218/2019 Zarządu Powiatu została 

podjęta jednogłośnie.  

 

e) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 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 

XXXIV/219/2019 Zarządu Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

 

f) 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 realizacją tych zadań, które podlegają 

przekazaniu do budżetu państwa.  

 

Ad. 3 

a) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach. Projekt został 

zatwierdzony i skierowany pod obrady Rady Powiatu. 

 

b) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 

2019 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Projekt został zatwierdzony 

i skierowany pod obrady Rady Powiatu. 

 

c) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 

powiatu głubczyckiego na 2019 rok. Projekt został zatwierdzony i skierowany pod 

obrady Rady Powiatu.  
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d) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekt został zatwierdzony i skierowany pod obrady Rady Powiatu.  

 

Ad. 4 

a) Sołtys wsi Włodzienin i Rada Sołecka zwrócili się z wnioskiem o przyjęcie do planu 

robót inwestycyjnych na 2020 rok zadania polegającego na wykonaniu rozbudowy 

dalszej części chodnika przy drodze powiatowej nr 1224O  w m. Włodzienin Zarząd 

weźmie wniosek pod uwagę przy konstrukcji budżetu powiatu na 2020 rok. 

 

b) Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe zakupu 

samochodu osobowego w wersji oznakowanej w 2020 roku. Wartość auta wynosi ok. 

90 tys. zł, z czego 50% kwoty pochodzić będzie z Programu modernizacji Policji. 

Komendant planuje na pozostałe 50% wartości auta pozyskać sponsorów i do Powiatu 

wnioskuje o 10.000,- zł. Zarząd weźmie wniosek pod uwagę przy konstrukcji budżetu 

powiatu na 2020 rok. 

 

c) Gmina Branice zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do planu robót 

inwestycyjnych na 2020 rok zadania polegającego na budowie chodnika wraz z 

odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1201 O w m. Dzbańce. Gmina deklaruje 

partycypacje w kosztach na poziomie 50%, a sołectwo Dzbańce dostarczenie materiału 

budowlanego. Zarząd weźmie wniosek pod uwagę przy konstrukcji budżetu powiatu na 

2020 rok. 

 

d) Kierownik Wydziału Komunikacji zwrócił się z wnioskiem o zakup klimatyzatora do 

serwerowni w Wydziale Komunikacji i Transportu. Poprzedni klimatyzator uległ 

uszkodzeniu wskutek zalania wodą, które miało miejsce w drugiej połowie sierpnia 

2019 r. Klimatyzator jest w pomieszczeniu serwerowni niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania serwerów.  

Sekretarz poinformowała, że jest w trakcie poszukiwania na rynku klimatyzatora 

przenośnego, w cenie ok. 1.500,- zł którego parametry zapewniłyby odpowiednie 

warunki środowiskowe w serwerowni. Zarząd uznał za zasadne konieczność zakupu 

klimatyzatora zwłaszcza, że są środki z ubezpieczenia. Wyniki głosowania: za – 5, 

przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

e) Wydział Oświaty zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków bieżących o 

kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla uczniów, którzy 

osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. Zarząd przychylił się do wniosku 

i postanowił zwiększyć plan wydatków. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0.  

 

f) Dyrektor ZSO zwrócił się o dofinansowanie projektu polsko – niemieckiej wymiany 

młodzieży liceum z Głubczyc o uczniów z Rockenhausen w kwocie 800,- zł. Zarząd 



5 

 

Powiatu postanowił zwiększyć plan wydatków jednostki o 800,- zł. Wyniki głosowania: 

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

 

g) Dyrektor ZSM w Głubczycach przedłożył preliminarz kosztów organizacji jubileuszu 

szkoły. Wnioskowana kwota wynosi 7.500,- zł. Zarząd nie zaakceptował wydatków na 

reklamę, ponieważ powiat ma podpisane umowy z radio Doxa, z TV Głubczyce ponadto 

można reklamować imprezę na Facebooku i należy skorzystać z tych możliwości. 

Zarząd upoważnił Wicestarostę do skonsultowania planowanych przedsięwzięć z 

dyrektorem i uzgodnienia kwoty, która będzie zaspokajała potrzeby organizacyjne.  

 

Ad. 5 

Sekretarz zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego, który 

uległ trwałemu uszkodzeniu. Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na likwidację. 

Wniosek został skierowany do Komisji likwidacyjnej. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0.  

 

Ad. 6 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody 

na wycięcie drzewa gatunku tuja – 1 szt., które znajduje się na dz. nr 731/23 filia Głubczyce. 

System korzeniowy drzewa uszkadza fundament, elewację oraz plac, a samo drzewo jest 

pochylone i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził 

zgodę na wycięcie przedmiotowego drzewa.  

 

Ad. 7 

Zakład Usług Komunalnych w Baborowie zwrócił się z prośbą o podpisanie oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Czerwonków – 

Księże Polce wraz z przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Księże Pole”. 

Wicestarosta poinformowała, że wykonawcy nie wejdą w asfalt drogi, tylko w jednym miejscu 

przejdą pod drogą. Zarząd wyraził zgodę na realizację inwestycji. Wyniki głosowania: za – 5, 

przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

Ad. 8 

Zarząd zapoznał się z: 

a) zawiadomieniem Gminy Branice o prawie wypowiedzenia się co do materiałów w sprawie 

„wykonanie oświetlenia parkowego oraz budowa altany w m. Jakubowice:, 

b) skargą Gminy Prudnik na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego, 

c) odpowiedzią Burmistrza Głubczyc na wniosek o dofinansowanie kursu na trasie Głubczyce 

– Opawica, 

d) Decyzją nr 191/2019 – zatwierdzającą projekt budowlany dla DPS na budowę zadaszonego 

tarasu wraz z przebudową budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w 

Klisinie, 

e) Postanowieniem umarzającym postępowanie uzgodnieniowe projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego z częściową 

wymianą dachu oraz dobudową wejścia na poddasze w m. Tłustomosty, 

f) Informacją Klubu PiS o aktualnym składzie klubu oraz zgłoszeniu radnego K. Hajdy do 

pracy w komisji. 
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Ad. 9 

Komisja skarg , wniosków i petycji wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o przeanalizowanie 

regulaminu zamówień publicznych do 30.000 euro pod kątem zarzutów, jakie sformułowała 

skarżąca samorząd, a dot. braku publikacji na BIP ogłoszeń o planowanych zakupach, 

dostawach, usługach i robotach, zawierania umów na prowadzenie audytu wewnętrznego bez 

ogłoszenia na BIP. Komisja uznała skargę za bezzasadną, jednak prosi o analizę regulaminu i 

wprowadzenie zapisów zapewniających większą transparentność oraz dostępność dla 

usługodawców poprzez ogłaszanie w BIP zapotrzebowania na daną usługę lub towar oraz 

kierowania zapytań ofertowych do czterech wykonawców, a nie jak jest w regulaminie do 

dwóch.  

Zarząd zobowiązał Głównego Specjalistę Mieczysława Kuleszę do zweryfikowania zapisów 

regulaminu pod kątem proponowanych rozwiązań przez Komisję skarg, wniosków i petycji, a 

swoje wnioski przedstawić Wicestaroście do akceptacji.  

 

Starosta Holzminden zaprosiła delegację na pożegnanie w związku z odejściem ze stanowiska 

starosty. Zarząd wytypował czteroosobową delegacje w składzie: Benedykt Pospiszyl, Bogdan 

Kulik, Anita Juchno i Irena Sapa. Zarząd postanowił zakupić upominek. Wyjazd 23.09.2019 r.  

 

Pan B.Pospiszyl przedłożył wniosek Branickiego Towarzystwa Sportowego Branicach                       

o ufundowanie pucharów dla najlepszego biegacza w powiecie – 4 puchary w kategorii kobiety 

i mężczyźni na trasie 5 i 10 km w organizowanym VII Biegu Granicznym. Zarząd postanowił 

przyznać na zakup pucharów kwotę 300,- zł z promocji powiatu.  

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

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu; 

 

Zarząd Powiatu: 

Piotr Soczyński - ……………………………. 

 

Anita Juchno - ……………………………….. 

 

Bogdan Kulik - ………………………………. 

 

Benedykt Pospiszyl - ……………………….. 

 

Irena Sapa - ……………………………………. 

 

Protokółowała 

Katarzyna Naróg  

 

 


