
Głubczyce, dnia 16.12.2010r.  
 
. 
 

SPRAWOZDANIE NR 1/2010 
z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach 

w okresie międzysesyjnym 
 

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu obradował na 2  posiedzeniach. W ramach 
tych posiedzeń Zarząd podjął następujące uchwały: 

1. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2010 rok 
2. 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 

3. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2010 rok 
 
 
Posiedzenie Nr 1/2010 w dniu 7 grudnia 2010 roku 

Przewodniczący przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu: 
- w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego 
- w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                    
w Głubczycach w Likwidacji. 
Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.  
Zarząd wnioskuje do Przewodniczącego Rady Powiatu o rozszerzenie porządku obrad sesji 
Rady Powiatu w dniu 07.12.2010r. o podjęcie ww. uchwał. 

Dyrekcja Gimnazjum w Kietrzu zwróciła się z wnioskiem  wyrażenie zgody na 
wynajęcie 16 miejsc noclegowych w internacie przy ZSM dla zawodników drużyny 
niemieckiej, uczestniczącej w kulturalno – sportowej wymianie w Kietrzu. Termin pobytu – 
03.07.12.2010r. Starosta poinformował Zarząd, że w związku z faktem, że w okresie od 
złożenia wniosku do daty pobytu zawodników nie odbywały się posiedzenia Zarządu wyraził 
zgodę na wynajęcie miejsc noclegowych. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwrócił się z wnioskiem o ufundowanie 
nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie „Korzenie wielu głubczyczan są 
na Kresach”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2011r. Wniosek został poddany 
pod głosowanie. Zarząd przyznał 450,- zł z promocji z zastrzeżeniem, że finansowanie nastąpi 
w 2011r. 

Dyrektor DPS Kombatant zwróciła się z wnioskiem o przydzielenie dodatkowych 
środków finansowych w kwocie 7.000,- zł na zakup oleju opałowego. 
Pani Skarbnik poinformowała, że projekcie uchwały Rady Powiatu zabezpieczyła na ten cel 
4.000,- zł, dodała, że ta kwota powinna zabezpieczyć jednostkę do końca roku. 

Komendant KP PSP zwrócił się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych            
w 2011 roku w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na zakup sorbentów i neutralizatorów. 
Zarząd Powiatu postanowił przenieść wniosek na następny rok, gdyż teraz nie ma 
uchwalonego budżetu na 2011 rok. 

Likwidator SPZOZ w Głubczycach poinformował, że SPZOZ nie przystąpił do 
konkursu ofert na 2011 rok i lata następne na wykonywanie hemodializy. Usługi te są 
wykonywane przez stację dializ Diaverum Polska sp. z o.o. W tej sytuacji w 2011 roku 
dojdzie do ograniczenia wykonywania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie i należy 
podjąć uchwałę ograniczająca działalność SPZOZ w likwidacji. 
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Zarząd wyraził zgodę na podjęcie takiej uchwały. Projekt uchwały należy przedstawić 
Zarządowi do zaopiniowania. 

Likwidator zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zasad dalszego 
funkcjonowania SPZOZ w Likwidacji. Przewodniczący poinformował, że według aktualnie 
obowiązującego aktu prawnego SPZOZ w Likwidacji przekaże prowadzenie działalności 
medycznej spółce Szpital Powiatowy w Głubczycach 01.02.2011r. Obecnie powstała 
sytuacja, że będzie można przekształcić SPZOZ bez stawiania jej w stan likwidacji. Ustawa, 
która daje taką możliwość nie weszła jeszcze w życie, jednak zespół radców pracuje nad 
uchwałą Rady Powiatu, która zniesie status likwidacji na SPZOZ. Zgodnie z argumentacją 
Likwidatora SPZOZ jednostka w likwidacji nie może sprawnie funkcjonować ze względu na 
krępujące ją ograniczenie czasowe dot. przekazania działalność spółce. Nowelizacja ustawy 
umożliwia również SPZOZ-owi prowadzenie komercyjnej działalności medycznej, a proces 
likwidacji może trwać najwyżej rok. Odwołanie likwidacji umożliwi bieżącą działalność 
SPZOZ.  
Zarząd postanowił zaprosić na następne posiedzenie Likwidatora oraz Głównego Księgowego 
SPZOZ w Głubczycach w Likwidacji. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Głubczycach zwróciła się z prośbą                       
o przekazanie w trwały zarząd działki nr 391/7 i 391/8 w Głubczycach z przeznaczeniem na 
adaptację pod potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej. Wydział Geodezji                          
i Nieruchomości, w związku z przedmiotowym wnioskiem, poinformował, że wydanie 
decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd powinno być poprzedzone 
oszacowaniem wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty rocznej za trwały zarząd. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu 
oszacowania wartości nieruchomości oraz na przekazanie ich w trwały zarząd Dyrektorowi 
PUP w Głubczycach. 

Wydział Geodezji i Nieruchomości, w związku z wnioskiem Dyrektora DPS                   
w Bliszczycach o wygaszenie trwałego zarządu nad działką nr 255/1, zwrócił się o wyrażenie 
zgody na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny działek nr 255/1 oraz 255/2w celu 
wydania decyzji o wygaszeniu zarządu i jednocześnie zmiany decyzji aktualizującej opłatę            
z tytułu zarządu. Zarząd wyraził zgodę na wycenę działek. 

Zarząd zapoznał się z: 
a) Postanowieniem pozytywnie uzgadniającym w zakresie ochrony gruntów rolnych 

projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegające na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 
w m. Krasne Pole, 

b) Decyzją orzekającą z urzędu o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym 
obrębu Klisino polegających na wykreśleniu z operatu ewidencyjnego budynku 
niemieszkalnego, 

c) Decyzją orzekającą z urzędu o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym 
obręby Bliszczyce polegające na pomiarze nieruchomości, 

d) Decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji                    
w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji pn.: budowa budynku 
gospodarczego oraz wiaty garażowej w m. Opawica, 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków PCPR, poprzez 
przeniesienie w ramach Działu 853, rozdziału 85321: 
zmniejszenie:  § 4010 – 410,- zł 
zwiększenie: § 4110 – 410,- zł 

Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu będące 
przedmiotem obrad Rady: 
- w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2010 rok, 
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- w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 
2010 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach                     
w Likwidacji. 
 
 
Posiedzenie Nr 2/2010 w dniu 15 grudnia 2010 roku 

Zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu: 
- w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2010 rok; 
- w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie głubczyckim na 2011 
rok; 
Na posiedzenie Zarządu zaproszono dyrekcję SPZOZ w Głubczycach w likwidacji. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXXV/263/2009r. Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach. 
Dyrekcja stwierdziła, że podjęcie uchwały umożliwi placówce sprawne funkcjonowanie 
bieżące do czasu przekazania działalności medycznej spółce. Obecnie status jednostki                  
w likwidacji komplikuje szereg działań. Przewodniczący dodał, że obecnie trwają prace              
w sejmie nad ustawą o działalności leczniczej, która wejdzie w życie w okresie kwiecień – 
maj 2011 roku. Ustawa ta da możliwość przekształcenia SPZOZ bez stawiania jej w stan 
likwidacji.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Zaopiniowane projekty uchwał skierowano pod obrady Rady Powiatu. 

Wydział Geodezji i Nieruchomości przedłożył Zarządowi pismo Urzędu Miejskiego      
w Głubczycach, w którym Gmina Głubczyce przedstawia swoje stanowisko w sprawie kupna 
od Powiatu działek nr 297/16 i nr 391/16 poł. w Głubczycach przy ul. Pocztowej, w celu jego 
rozpatrzenia i ustalenia dalszego postępowania w tej sprawie.   
Powiat zamierza odkupić od Gminy Głubczyce działkę nr 391/6 w Głubczycach przy ul. 
Pocztowej, a w zamian sprzedać Gminie Głubczyce działki nr 297/16 i nr 391/16 poł.                
w Głubczycach przy ul. Pocztowej. Ustalono za obopólną zgodą, iż sprzedaż nastąpi                   
z bonifikatą 99% od wartości działek. Gmina ustalając warunki sprzedaży działek założyła, że 
muszą zostać przeznaczone na cele publiczne, a w przypadku przeznaczenia ich, w okresie 5 
lat, na inne cele niż publiczne zastrzegła sobie prawo odkupu. Powiat przystał na te warunki          
i przygotował analogiczne warunki sprzedaży działki na 391/6, na co jednak Gmina nie 
wyraziła zgody. Wydział Geodezji i Nieruchomości, w tej sytuacji, sugeruje rozważenie 
możliwości wycofania się z umówionej transakcji kupna – sprzedaży na rzecz transakcji 
zamiany działek bez żadnych zobowiązań z obu stron.  
Zarząd postanowił zorganizować spotkanie z Burmistrzem Gminy Głubczyce i Prezesem 
Usług Komunalnych podczas, którego zostanie podjęta decyzja w przedmiotowej sprawie. 

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych złożyło ofertę współpracy przy 
komunalizacji majątku PKP. Zarząd Powiatu stwierdził, że nie skorzysta z oferty gdyż nie 
zamierza skomunalizować majątku PKP. 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej Dom Dziecka            
w Krasnym Polu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny kwocie 
9.000,- zł od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F.Stefczyka z Gdyni. 
Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie darowizny. Kwota zwiększenia zostanie wprowadzona do 
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2011r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zwrócił się z prośbą                  
o przedłużenie umowy użyczenia auta m-ki Mercedes nr OGL nr 46 GC. Zarząd postanowił 
przedłużyć użyczenie auta do końca roku szkolnego 2010/2011.  
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Zarząd zapoznał się z : 
a) Decyzją Wydziału Geodezji i Nieruchomości o umorzeniu postępowania w sprawie 

uzgodnienia projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji pod 
nazwą „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Gołuszowice”; 

b) informacją Dyrektora DPS w Klisinie nt. podjętych działań związanych                             
z modernizacją szamba; 

c) Decyzją KP PSP przesuwającą terminy wykonania zaleceń wydanych Dyrektorowi 
DPS w Dzbańcach; 

d) ofertą szkolenia dla radnych w zakresie pracy radnego samorządu powiatowego; na 
szkolenie zapisało się 9 radnych. Zarząd postanowił, że należy zorganizować 
szkolenie na miejscu w Starostwie. Zadanie organizacji szkolenia powierzono 
Sekretarzowi Powiatu. 

Przewodniczący przedstawił Zarządowi „Plan działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Głubczycach Spółka z o.o. na lata 2010 – 2015. 
Zarząd zatwierdził przedstawiony plan. Plan ten zostanie przedłożony Ministrowi Skarbu 
Państwa. 
 
 


