
Protokół Nr 50/2020 posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Głubczycach 

z dnia 29 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 50 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 protokołów nr 46/2020, 48/2020. 

2. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których 

zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych                   

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Głubczycki – nr L/283/2020, 

b) w sprawie informacji o wykonaniu budżetu  Powiatu Głubczyckiego za IV kwartały 

2019 r. – nr L/284/2020, 

c) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Głubczycach – nr L/285/2020, 

d) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej Interwencyjnej „Gniazdo” w Głubczycach – nr L/286/2020, 

e) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej Socjalizacyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu – nr L/287/2020. 

3. Zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Głubczycach: 

a) w sprawie wyrażenie woli na realizację inwestycji polegającej na 

przekwalifikowaniu funkcji zbiornika we Włodzieninie, 

b) w sprawie przyjęcia zadania pn. „GŁUBCZYCKO - PRUDNICKIE ZAWODY 

WĘDKARSKIE” z zakresu administracji samorządowej należącego do właściwości 

Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

w 2020 r. 

4. Informacja Wydziału Oświaty i Zdrowia z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki. 

5. Opinia Wydziału Drogownictwa do wniosku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                      

w Nowej Cerekwi w sprawie odprowadzania wody do sieci kanalizacyjnej powiatu. 

6. Do wiadomości: 



a) Postanowienie o umorzeniu postępowania uzgodnieniowego dla inwestycji                       

w Babicach. 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 1 

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

46/2020 i 48/2020. Nikt nie wniósł uwag. Protokoły nr 46/2020 i 48/2020 zostały przyjęte 

jednogłośnie.  

 

Ad. 2 

a) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Głubczycki. Projekt referował Kierownik Wydziału 

Oświaty i Zdrowia Tomasz Seń. Wyjaśnił, że po zmianie ustawy należy rokrocznie 

wprowadzać taki plan na podstawie zapotrzebowani składanych przez dyrektorów. 

Projekt został zaopiniowany przez trzy związki zawodowe. Przewodniczący poddał 

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

W wyniku głosowania uchwała nr L/283/2020 Zarządu Powiatu została podjęta 

jednogłośnie.  

 

b) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie informacji o wykonaniu 

budżetu Powiatu Głubczyckiego za IV kwartały 2019 r. Projekt został poddany pod 

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

głosowania uchwała nr L/284/2020 Zarządu Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

 

c) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Głubczycach. Projekt został poddany pod głosowanie. Wyniki 

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

L/285/2020 Zarządu Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

 

d) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Interwencyjnej „Gniazdo” w 

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

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania uchwała nr L/286/2020 Zarządu 

Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

 

e) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej Dom 

Dziecka w Krasnym Polu. Projekt został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: 



za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania uchwała nr L/287/2020 

Zarządu Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

a) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli 

na realizację inwestycji polegającej na przekwalifikowaniu funkcji zbiornika we 

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

b) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

zadania pn. „Głubczycko – Prudnickie Zawody Wędkarskie” z zakresu administracji 

samorządowej należącego do właściwości Województwa Opolskiego w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. Projekt został zatwierdzony i 

skierowany pod obrady Rady Powiatu. 

 

Zarząd wystąpi z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o rozszerzenie porządku 

obrad XVI sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 30.01.2020 r. 

 

Ad. 4 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Głubczycki. Wg sprawozdania w 2019 rok osiągnięto średnie wynagrodzenie na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w związku z powyższym nie będzie 

wypłacany jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.  

 

Ad. 5 

Kierownik Wydziału Drogownictwa przedłożył opinię do wniosku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Nowej Cerekwi o wyrażenie zgody na odprowadzanie wody z terenu 

przeznaczonego na teren rekreacyjny do sieci kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 

1224 O w Nowej Cerekwi.  

Opinia kierownika jest negatywna, gdyż kanalizacja przy drodze powiatowej służy wyłącznie 

odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. 

Zarząd po zapoznaniu się z opinią kierownika Wydziału Drogownictwa nie wyraził zgody na 

podłączenie do kanalizacji odwodnienia terenów obcych. 

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

 

Ad. 6 

Zarząd zapoznał się z postanowieniem umarzającym postępowanie uzgodnieniowe projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie 

budynku mieszkalnego i gospodarczego, zmianie sposobu użytkowania strychu na mieszkanie 

z wymiana konstrukcji dachu, dopuszczeniu garażu w części gospodarczej, przewidzianej do 

realizacji z m. Babice. 

 

Ad. 7 

Skarbnik zgłosiła, że współpraca z księgowością szkół stała się bardzo uciążliwa przez 

niewłaściwe zachowanie księgowych w stosunku do pracowników Wydziału Finansowo – 

Budżetowego Starostwa Powiatowego. Starosta zapewnił Skarbnika, że podejmie działanie w 

tej sprawie. 

 

 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu. 



 

Zarząd Powiatu: 

Piotr Soczyński - ……………………….. 

 

Anita Juchno - …………………………. 

 

Bogdan Kulik - ……………………….. 

 

Benedykt Pospiszyl - …………………….. 

 

Irena Sapa - ………………………………. 

 

Protokółowała 

Katarzyna Naróg  

 


