
Protokół Nr 49/2020 posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Głubczycach 

w dniu 22 stycznia 2020 roku 

 

 

Osoby uczestniczące: 

1. Piotr Soczyński – Przewodniczący, 

2. Anita Juchno – Wicestarosta, 

3. Bogdan Kulik – członek Zarządu, 

4. Benedykt Pospiszyl – członek Zarządu, 

5. Irena Sapa – członek Zarządu, 

6. Anna Kasperek – Pindur – Skarbnik Powiatu, 

7. Wioletta Makselan – Sekretarz Powiatu. 

 

Przewodniczący otworzył 49 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 47/2020,  

2. Zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu: 

a) w sprawie powierzenia w roku 2020 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki 

powiatowej, 

b) w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2020 rok, 

3. Sprawy finansowe: 

a) SPZOZ – prośba o przekazanie środków finansowych na pokrycie straty, 

b) Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe GRYF – wniosek o 

dofinansowania organizacji 10 mistrzostw Kietrza w Narciarstwie Alpejskim, 

c) RIO – opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu, 

d) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – wniosek o zmianę w planie wydatków, 

e) PCPR – wniosek o zwiększenie środków na porady. 

4. Gospodarka środkami trwałymi: 

a) ZSO – wniosek o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych, 

b) Geodeta Powiatowy – prośba o podjęcie decyzji w sprawie postępowania z 

urządzeniem kopiująco – skanującym, 

5. SPZOZ – wniosek o wyrażenie zgody na podwyższenie stawek czynszu oraz opłat za 

pomieszczenia w budynku przy ul. Sobieskiego 5a w Głubczycach. 

6. Do wiadomości: 

a) Komisja Rewizyjna – sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli 

przeprowadzonych w 2019 roku, 

b) Burmistrz Głubczyc – zawiadomienie o możliwości uzgodnienia wniosku o 

ustalenie lokalizacji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Dworcowej w Głubczycach, 

c) Decyzja – pozwolenie na budowę linii kablowej ziemnej w m. Głubczyce ul. 

Wrocławska, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości, ul. Aleja śląska. 



Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem czy są uwagi do protokołu nr 

47/2020. Nikt nie wniósł uwag. Protokół nr 47/2020 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 2 

a) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia w roku 2020 

Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu 

dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Projekt został zatwierdzony i 

skierowany pod obrady Rady Powiatu. 

 

b) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu 

głubczyckiego na 2020 rok. Projekt został zatwierdzony i skierowany pod obrady Rady 

Powiatu.  

 

Ad. 3 

a) Dyrektor SPZOZ zwrócił się z prośbą wcześniejsze przekazanie części należnej kwoty 

z tytułu pokrycia przez podmiot tworzący straty za 2018 rok. Wnioskuje o kwotę ok. 1 

mln zł. Środki te zostałyby przeznaczone na pokrycie części zobowiązania z tytułu 

zawartej pożyczki, która dziennie generuje koszty w wysokości ok. 148,50 zł.  

Skarbnik poinformowała, że powiat w 2020 roku musi pokryć stratę SPZOZ w kwocie 

2.226.526,70 zł. Dodała, że zgodnie z obietnicami zeszłorocznymi powiat może przekazać 

część należnej kwoty, jednak biorąc pod uwagę obciążenie budżetu na początku roku w 

wnikające z wypłata „trzynastek” we wszystkich jednostkach sugeruje żeby przekazać im 

przynajmniej połowę tej kwoty, o którą wnioskują. Powiat musiałby się posiłkować swoim 

kredytem krótkoterminowym w koncie ale nasz kredyt jest zaciągnięty na dużo 

korzystniejszych warunkach niż ta pożyczka zaciągnięta przez SPZOZ.  

Zarząd wyraził zgodę na wcześniejsze przekazanie środków finansowych i upoważnił 

Skarbnika do negocjacji wysokości kwoty z główną księgową SPZOZ.  

 

b) Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „GRYF” zwróciło się z wnioskiem 

o wsparcie finansowe organizacji X Mistrzostw Kietrza w Narciarstwie Alpejskim w 

kwocie 600,- zł na zakup statuetek i pucharów. Zarząd postanowił przyznać z promocji 

powiatu 500,- zł na zakup statuetek i pucharów. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 

0, wstrzymało się – 0.  

 

c) Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Powiatu Głubczyckiego. 

 

d) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmian 

w planie wydatków budżetowych. Kierownik proponuje zrezygnować z zadania: 

opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 

których występują te ruchy i kwotę 30.000,- zł przenieść na dotacje celowe z budżetu 



powiatu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (dotacje na wymianę źródeł 

ciepła). Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na zmianę planu wydatków 

budżetowych.  

Skarbnik poinformowała, że zmiana ta zostanie uwzględniona w projekcie uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2020 rok.  

 

e) Kierownik PCPR zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie środków o 7.000,- zł z 

przeznaczeniem na porady psychologa.  

Skarbnik stwierdziła, że Kierownik nie konsultowała się w tej sprawie i nie jest w stanie 

wyjaśnić czego dokładnie dotyczy wniosek.  

Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek na kolejnym posiedzeniu Zarządu, a Skarbnik 

skonsultuje go z Kierownikiem PCPR. 

 

Ad. 5 

a) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach zwrócił się o wyrażenie 

zgody na likwidację środków trwałych. 

Zarząd nie podjął się rozpatrzenia wniosku ze względu na brak ekspertyz potwierdzających 

niezdatność przedmiotowych środków trwałych do eksploatacji.  

 

b) Geodeta Powiatowy zwrócił się do Zarządu o zajęcie stanowiska w sprawie 

postępowania z urządzeniem kopiująco skanującym, które nie jest używane na potrzeby 

wydziału. Geodeta zasugerował sprzedaż. 

Przewodniczący zaproponował przekazać urządzenie nieodpłatnie którejś szkole. Po uzyskaniu 

deklaracji przyjęcia Zarząd podejmie uchwałę.  

 

Ad. 6 

Dyrektor SPZOZ zwrócił się o wyrażenie zgody na podwyższenie stawek czynszu i opłaty za 

ogrzewanie najemcom lokali w budynkach przy ul. Sobieskiego 5 i 5a w Głubczycach. 

Dyrektor przedstawia wyliczenie wg którego administrowanie budynkami przynosi SPZOZ 

stratę.  

Zarząd wyraził zgodę na proponowaną podwyżkę czynszu i opłat za ogrzewanie (c.o.). Wyniki 

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

 

Ad. 7 

a) Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Głubczycach z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych w 2019 roku. 

Skontrolowano 3 jednostki, w tym do dwóch sformułowano wnioski pokontrolne. 

Zarząd postanowił skierować sprawozdanie do Kierownika Wydziału Oświaty i 

Zdrowia w celu sprawdzenia w jakim zakresie jednostki zrealizowały wnioski 

pokontrolne i złożenia Zarządowi informacji w tym temacie w terminie do 31.03.2020 

r.  

 



b) Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Głubczyc o udostępnieniu do 

uzgodnienia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na 

budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego z 

jednopoziomowym garażem podziemnym na dz. Nr 738/20 w Głubczycach przy ul. 

Dworcowej. 

 

c) Zarząd zapoznał się z Decyzją nr 6/2020 zatwierdzającą projekt budowlany i 

udzielającą pozwolenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. na budowę linii kablowej 

ziemnej w Głubczycach przy ul. Wrocławskiej, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości i ul. 

Aleja Śląska. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu. 

 

Zarząd Powiatu: 

Piotr Soczyński - …………………………. 

 

Anita Juchno - ……………………………. 

 

Bogdan Kulik - ……………………….. 

 

Benedykt Pospiszyl - ………………….. 

 

Irena Sapa - …………………………….. 

 

Protokółowała 

Katarzyna Naróg 


