Głubczyce, dnia 20.01.2011r.
OR.0021.1.2011

SPRAWOZDANIE NR 2/2010
z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach
w okresie międzysesyjnym

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach. W ramach
tych posiedzeń Zarząd podjął następujące uchwały:
1.

III/4/2010

W sprawie podziału obowiązków między członków Zarządu Powiatu w
Głubczycach
2. III/5/2010 W sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2010 rok
3. III/6/2010 W sprawie wydania opinii dla projektowanego zadania inwestycyjnego
4. IV/7/2010 W sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2010 rok
5. IV/8/2010 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
6. V/9/2011
W sprawie wskazania dwóch członków zarządu do dokonywania
czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek
oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i emisji papierów wartościowych
7. V/10/2011 W sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych w
zakresie dokonywania zmian w budżecie powiatu oraz zaciągania
zobowiązań
8. V/11/2011 W sprawie opracowania 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
9. VI/12/2011 W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/37/2007 Zarządu Powiatu w
Głubczycach z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie wyznaczenia lekarzy
opiniujących wnioski dotyczące skierowania do zakładu opiekuńczo –
leczniczego
10. VI/13/2011 W sprawie wyrażenia woli połączenia domów pomocy społecznej na
terenie Powiatu Głubczyckiego

Posiedzenie Nr 3/2010 w dniu 22 grudnia 2010 roku
Przystąpiono do Porozumień z:
a) Powiatem Jaworskim – w sprawie pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej
„Gniazdo” w Głubczycach i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie,
b) Powiatem Jaworskim – w sprawie pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej
„Gniazdo” w Głubczycach i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie,
c) Powiatem Polkowickim – w sprawie pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej
„Gniazdo” w Głubczycach i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie,

d) Powiatem Polkowickim – w sprawie pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej
„Gniazdo” w Głubczycach i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie
Dyrektor ZSM w Głubczycach zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie kasacji we własnym zakresie sprzętów i przedmiotów znajdujących się na
wyposażeniu gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy ZSM w Głubczycach.
Sprzęty te są przestarzałe a ich stopień zniszczenia wyklucza przeprowadzenie naprawy.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przeprowadzenie kasacji. Zarząd ponownie rozpatrzy
wniosek jeżeli do wniosku zostanie dołączony wykaz sprzętu, z wartością księgową, który ma
zostać zlikwidowany.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Komenda Hufca ZHP w Głubczycach zwrócili się
z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na organizację
imprez i obchodów świąt państwowych i regionalnych o charakterze powiatowym w 2011
roku w kwocie 5.000,- zł. Zarząd Powiatu deklaruje współpracę przy organizacji tych
uroczystości w 2011 roku. Natomiast wsparcie finansowe z budżetu powiatu możliwe jest
tylko w ramach promocji powiatu, co wyklucza finansowanie kosztów administracyjnych,
biurowych itp. Zarząd Powiatu w tej sytuacji proponuje, żeby każdorazowo Komendant
występował z wnioskiem przed organizacją danej uroczystości i wówczas na podstawie tego
wniosku Zarząd będzie podejmował decyzję o finansowaniu oraz wysokości finansowania
przedsięwzięcia.
Wojewoda Opolski przedstawił informację o możliwości składnia projektów zadań
publicznych w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Sekretarz poinformował, że żadna z
naszych szkół nie deklaruje woli przystąpienia do programu.
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej złożyła wniosek o
wyrażenie zgody na przesunięcie środków z Domu Dziecka na Placówkę „Gniazdo” w
wysokości 8.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków z placówki Dom Dziecka w Krasnym
Polu na Placówkę Interwencyjną „Gniazdo” w Głubczycach w wysokości 8.000,- zł (słownie:
osiem tysięcy zł).
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwrócił się do Zarządu z prośbą o wybór
wariantu na abonament publikacji Prawo Ochrony Środowiska. W planie budżetu na 2011 rok
zaplanowano kwotę 1.200 zł na te publikację. Zarząd Powiatu wybrał wariant na 27 miesięcy.
Andrzej Wójtowicz – Dyrektor Biegu, złożył wniosek o współfinansowanie V
Jubileuszowego Półmaratonu w 2011 roku. Zarząd Powiatu deklaruje wolę współpracy przy
organizacji V Jubileuszowego Półmaratonu Kietrz & Rohov w 2011 roku. Jednocześnie
zapewnia, że będzie, podobnie jak w latach poprzednich, w ramach promocji powiatu
współfinansował organizację tej imprezy sportowej. Wysokość dofinansowania zostanie
określona przed rozpoczęciem działań organizacyjnych imprezy.
Właściciel TV Głubczyce złożył wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres czasu
oraz podwyższenie wynagrodzenia za usługi. Proponowana podwyżka: za 1600,- zł (brutto)
na 1800 netto + podatek VAT. Zarząd Powiatu wyraził wolę dalszej współpracy z TV
Głubczyce w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych z odbywających się
posiedzeń sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu oraz innych ważnych wydarzeń
dotyczących lokalnej społeczności. Według Zarząd Powiatu sugerowana podwyżka ryczałtu
za usługi nagraniowe jest zbyt wysoka w stosunku do ryczałtu z roku 2010. Zarząd zna i
docenia działalność TV Głubczyce i osiągnięcia w dziedzinie telewizji, jak również jest
świadomy konieczności informowania społeczeństwa o wydarzeniach w naszym regionie to
jednak nie może przychylić się do tak znaczącego wzrostu wynagrodzenia za usługę. Biorąc
pod uwagę konieczność ponoszenia przez właściciela TV Głubczyce kosztów eksploatacji
i utrzymania sprzętu, Zarząd proponuje ryczałt w 2011 roku w wysokości 1700,- zł brutto.
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Dyrektor ZSM w Głubczycach złożył wniosek o przeniesienie planu wydatków budżetowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków.
Zarząd zapoznał się z:
a) Decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego orzekającą, że Stacja
Kontroli Pojazdów prowadzona przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach nie spełnia warunków ustawy. Przewodniczący dodał
informację, że już ta decyzja jest nieaktualna ponieważ Stacja już spełnia wymagania.
b) Postanowieniem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa prostującym pomyłki w
Decyzji;
Firma PROJEKTOWANIE oraz Obsługa Inwestycyjna Budownictwa w Nysie Pan Jerzy
Kowalczyk wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii dla projektowanego zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja drogi w ulicy Różanej i części ulicy Traugutta w
Kietrzu”. Kierownik Wydziału Drogownictwa proponuje wydać pozytywna opinię dla
projektowanego zadania. Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawioną dokumentację.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii dla projektowanego
zadania inwestycyjnego. Projekt został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: za – 3,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania uchwała nr III/6/2010 Zarządu
Powiatu została podjęta jednogłośnie.
NFZ poinformował o mogących wystąpić od 01.01.2011r. zagrożeniach w ochronie
zdrowia w kontekście niepodpisania umów na świadczenia z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej przez świadczeniodawców zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim.
Zaapelował o podjęcie działań, które będą minimalizowały mogące wystąpić zagrożenia w
miarę posiadanych kompetencji. Przewodniczący poinformował, że ten problem nie dotyczy
powiatu głubczyckiego.
Posiedzenie Nr 4/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku
Pani Helena Dobuch zwróciła się z prośbą o przyznanie środków finansowych z
budżetu powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy pamiątkowego obelisku
poświęconego pomordowanym w Katyniu 1940 roku. Pani Dobuch zleciła wykonanie takiego
pomnika, gdyż wśród pomordowanych był jej ojciec i stryj. Zarząd Powiatu nie przyznał
dofinansowania ze względu na brak prawnych możliwości finansowania tego rodzaju zadania
ze środków budżetu powiatu.
Stowarzyszenie Charytatywne „Ludzie – Ludziom” złożyło wniosek o przyznanie
środków finansowych na zapłacenie zaległych i bieżących rachunków za energię elektryczną,
telefon, bank żywności w Luboszycach, wyżywienie. Wnioskowana kwota – 3.000,- zł.
Zarząd Powiatu nie przyznał dofinansowania ze względu na brak prawnych możliwości
finansowania tego rodzaju zadania ze środków budżetu powiatu.
OUW złożył informację o zablokowaniu wydatków w budżecie powiatu
głubczyckiego w § 2110 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 184,- zł.
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej zwróciła się z
wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie wydatków. Zarząd wyraził
zgodę.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na
dokonanie zmian w planie wydatków. Zarząd Powiatu wyraził zgodę.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zwróciła się z wnioskiem o
wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie wydatków. Zarząd Powiatu wyraził zgodę.
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Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach zwrócił się z wnioskiem o
wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie wydatków. Zarząd Powiatu wyraził zgodę.
Zarząd zapoznał się z:
a) rozliczeniem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dotacji przyznanej do
działalności WTZ w 2010 roku,
b) Postanowieniem pozytywnie uzgadniającym w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie silosa zbożowego
BIN 200t i 100t, zadaszenia – wiaty przy silosach oraz zmianie użytkowania pomieszczeń
gospodarczych na skup zwierząt w m. Rogożany;
c) Decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projekt decyzji w zakresie
ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na budowie magazynu na sprzęt
rolniczy w m. Dobieszów;
d) opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
e) opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2011 rok,
f) opinią RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej,
g) Postanowieniem pozytywnie uzgadniającym w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego i przystosowania części poddasza na mieszkanie w m. Lubotyń.
NFZ poinformował, że nie została zaakceptowana umowa z NFZ dot. potwierdzania i
rejestracji zleceń na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.
Zarząd zapoznał się z informacją KBW w Opolu o obowiązku składania przez osoby
pełniące funkcje publiczne informacji do Rejestru Korzyści.
Prezes GTBS złożył ofertę kupna wolnych lokali w budynku przy ul. Kochanowskiego
13. Oferta obejmowała 3 lokale o łącznej wartości 49.100,- zł. Wyznaczono termin do
31.01.2011r. na podjęcie ostatecznej decyzji. Zarząd uznał, że wartość tych lokali jest zbyt
wysoka, i że należy jak najszybciej zorganizować spotkanie z Burmistrzem Głubczyc oraz
Prezes GTBS w celu omówienia tego tematu.

Posiedzenie Nr 5/2011 w dniu 5 stycznia 2011 roku
Na posiedzenie Zarządu zaproszono Dyrekcję DPS w Klisinie.
Przewodniczący na wstępie poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego działająca podczas III kadencji Rady Powiatu często sugerowała połączenie
domów pomocy społecznej i utworzenie dwóch jednostek. Zarząd Powiatu zaczął analizować
ten wniosek i wyszła propozycja utworzenia jednego dużego domu pomocy społecznej.
Elementem skłaniającym do przekształcenia to fakt, że w dużym DPS-ie w Klisinie zarobki
pracowników są dużo wyższe niż w pozostałych dps-ach, a poza tym DPS ten posiada środki
na inwestycje, gdzie małe dps-y praktycznie nie inwestują. Po analizie zatrudnienia okazało
się, że wg wskaźników jest przerost zatrudnienia, zwłaszcza w DPS w Dzbańcach. Stąd też
jest propozycja by włączyć dps-y w struktury DPS Klisino. Założeniem jest żeby nikt nie
stracił pracy co jest możliwe przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby mieszkańców o
ok. 60. 60 nowych miejsc to są środki w skali roku pozwalające na uzyskanie środków na
inwestycje.
Przewodniczący oddał głos Pani Małgorzacie Krywko – Trznadel Dyrektor DPS w Klisinie.
Pani Dyrektor przedstawiła Zarządowi analizę zatrudnienia, inwestycji, zarobków w
poszczególnych dps-ach, która jednoznacznie zobrazowała sytuację. Analiza pokazuje, że w
najlepszej sytuacji, pod każdym względem, jest DPS w Klisinie.
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Ze strony prawnej – ustawodawca zezwala, żeby różne typy domów były łączone pod
warunkiem, że będą w różnych budynkach. Łącząc nasze dps-y spełniamy ten warunek, gdyż
założenia dps-y staną się filiami DPS w Klisinie i pozostaną w dotychczasowych budynkach.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy, w sytuacji gdy utworzony zostanie jeden dps,
zarządzający będą wnioskowali o dołączenie kolejnej osoby do zarządzania.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie będzie wnioskować o dodatkową osobę. Potwierdził to
również Dyrektor Michał Dobrowolski.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że kierownicy w filiach będą kierownikami zespołów terapeutyczno
– opiekuńczych i wchodzą do wskaźnika. Wspólne zarządzanie dps-ami ograniczy
administrację po przekształceniu o 9 etatów. W DPS w Klisinie na poszczególnych
stanowiskach jest takie samo wynagrodzenie zasadnicze, nie ma tego w pozostałych
jednostkach. Wprowadzenie tej zasady w pozostałych jednostkach umożliwi podniesienie
wynagrodzeń i wyrównanie do poziomu wynagrodzeń pracowników DPS w Klisinie.
Jeżeli zapadnie ostateczna decyzja do łączenia dps-ów to należy działać bardzo szybko i już
od 01.04.2011r. funkcjonować w nowej rzeczywistości. Ogranicza nas przede wszystkim
obowiązek ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, w terminie do
31.03.2011r., informacji o koszcie pobytu mieszkańca w dps-ie. W pierwszej kolejności
muszą sprawdzić czy w pozostałych budynkach byłyby warunki na przystosowanie i
utworzenie nowych miejsc dla mieszkańców, znów trzeba wystąpić do Wojewody o
pozwolenie na zwiększenie liczby mieszkańców. Nie będzie problemu z naborem, gdyż w
kolejkach oczekujących na wolne miejsce jest bardzo wielu.
Przewodniczący spytał co będzie, gdy okaże się, że nie ma możliwości na stworzenie
planowanych 67 miejsc a uda się np. tylko 40?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest pewien wentyl bezpieczeństwa, ponieważ w Klisinie są
osoby zatrudnione na czas określony i wówczas umowy te nie zostałyby przedłużone.
Zaproponowała jednak, żeby poczekać do przyszłego tygodnia, ponieważ nie zna sytuacji.
Następnie dodała, że przekształcenie spowoduje uproszczenie struktur, które wymuszą
przegląd kadr. Według Pani Dyrektor wskaźniki są do osiągnięcia. Przekształcenie ma na celu
również aspekt społeczny, gdyż umożliwi wyrównanie wynagrodzeń, a przy okazji zostanie
osiągnięty pozytywny efekt ekonomiczny.
Pani Michał Dobrowolski dodał, że gdyby nie doszło do przekształcenia to DPS w Klisinie w
tym roku bardzo odskoczy od pozostałych jednostek..
Pani Skarbnik zwróciła się z pytaniem, czy wykonawcy przekształcenia, tj. dyrekcja DPS w
Klisinie, oczekuje od powiatu wsparcia finansowego. Dyrekcja DPS w Klisinie
odpowiedziała, że nie oczekują, na żadne wsparcie finansowe ze strony powiatu. Są w stanie
ze środków DPS w Klisinie wygospodarować środki na sfinansowanie utworzenia nowych
miejsc.
Przewodniczący na zakończenie postanowił umówić spotkanie z Wojewodą Opolskim, żeby
w bezpośredniej rozmowie przedstawić mu całą sprawę.
Przewodniczący poprosił Dyrekcję DPS w Klisinie o udział w spotkaniu z pozostałymi
dyrektorami dps-ów o godz. 10.00
Przewodniczący poinformował, że odbyło się spotkanie z Burmistrzem Głubczyc i
Prezesem GTBS. Ustalono, że odpowiedź udzielimy do końca lutego 2011r. Trzeba
sprawdzić funkcjonalność budynku przy ul. Kochanowskiego 13 pod kątem przeniesienia
Wydziału Komunikacji I Transportu oraz PCPR. Zadanie o zostało powierzone Sekretarzowi i
Wicestaroście. Ustalenia należy przedstawić Zarządowi w 2 środę lutego.
Zarząd zapoznał się z:
a) sprawozdaniem SPZOZ w Likwidacji z wykorzystania środków przyznanych na
pokrycie ujemnego wyniku finansowego,
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b) informacją Ministerstwa Infrastruktury o możliwości składania
o dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.
II część – spotkanie z dyrektorami dps-ów
Osoby uczestniczące:
1. Józef Kozina – Przewodniczący Zarządu,
2. Piotr Soczyński – członek Zarządu,
3. Radosław Gorzko – członek Zarządu,
4. Sławomir Musiał – członek Zarządu,
5. Benedykt Pospiszyl – członek Zarządu,
6. Małgorzata Krywko – Trznadel – Dyrektor DPS w Klisinie,
7. Michał Dobrowolski – z-ca Dyrektora DPS w Klisinie,
8. Małgorzata Pelc – Dyrektor DPS w Bliszczycach,
9. Lucyna Majewska – Dyrektor DPS „Kombatant” w Głubczycach,
10. Jerzy Zachara – Dyrektor DPS „Pod klonami” w Dzbańcach

wniosków

Na wstępie Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił koncepcję połączenia domów
pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Głubczyckiego i utworzenie jednego
DPS-u w Klisinie z filiami. Założeniem przekształcenia jest pozostawienie tych samych
pracowników, osiągnięcie większej liczby mieszkańców, wzrost wynagrodzeń pracowników.
W każdym dps-ie zatrudnienie przekracza wskaźnik. Poza DPS Klisino nie było inwestycji w
dps-ach. Utworzenie dużego podmiotu stworzy większe możliwości inwestycyjne z własnych
środków. Relacje płacy do dochodu to ponad 80% (z wyjątkiem Klisina), a nie powinno
przekraczać 70% dla racjonalnego zarządzania. Podsumowując, po przekształceniu pracują
wszyscy, a dyrektorzy zostają kierownikami filli.
Zarząd biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę jest za tym, żeby utworzyć jedną dużą
placówkę. Takie placówki już w Polsce funkcjonują i radzą sobie bardzo dobrze.
Przewodniczący następnie przedstawił poszczególnym Dyrektorom stan zatrudnienia w ich
placówkach, który jest ponad wskaźnik. Zaznaczył, że po przekształceniu nikt nie straci
pracy, chyba, że nie przyjmie nowych warunków pracy.
Dyrektor Zachara spytał co się stanie z obsługa o przekształceniu? Przewodniczący
odpowiedział, że nowy pracodawca będzie ustalał zasady pracy i decydował o stanowiskach
pracy. Przewodniczący oddał głos pani Dyrektor DPS Klisinia. Pani Małgorzata Krywko –
Trznadel zaznaczyła, że priorytetem jest utrzymanie stanowisk, zwiększenie o 2 główne
księgowe w Klisinie, zwiększenie liczby mieszkańców w każdym dps-ie. Sądzi, że ok. 95%
pracowników będzie zadowolonych z podwyżek, założeniem jest wyrównanie płac. Większy
budżet będzie stwarzał więcej możliwości inwestycyjnych. Taka struktura łączenia już
funkcjonuje w Polsce i jest pozytywnym przykładem takie funkcjonowania.
Przewodniczący poinformował Dyrektorów, że Zarząd planuje w przyszłym tygodniu spotkać
się z pracownikami i bezpośrednio im przekazać informacje o planach łączenia placówek.
Dyrektor Pelc spytała o pracowników kuchni i pralni.
Pani Krywko – Trznadel odpowiedziała, że muszą spotkać się w poszczególnych placówkach
i zobaczyć jak wygląda to na miejscu i dopiero wtedy będzie można odpowiedzieć na to
pytanie.
Ustalono, że 07.01.2011r. odbędzie się spotkanie Starosty ze związkami zawodowymi
jednostek, a 13.01.2011r. spotkania Zarządu z pracownikami. O godz. 10.00 w Dzbańcach, .
11.30 w Bliszczycach, 13.00 w Głubczycach.
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Posiedzenie Nr 6/2011 w dniu 13.01.2011r.
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej złożyła wniosek o przyznanie środków
finansowych na organizację VIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów, który
odbędzie się w dniach 21-24.05.2011r. Zarząd postanowił przyznać z promocji powiatu
4.000,- zł z przeznaczeniem na nagrody.
Sprawa partycypowania w kosztach wynagrodzenia dla zawodowej wielodzietnej rodziny
zastępczej została poruszona w związku z wnioskiem PCPR w Prudniku oraz Starosty
Namysłowskiego odnośnie ustosunkowania się do ponoszenia kosztów wynagrodzenia rodzin
zawodowych zastępczych funkcjonujących w tych powiatach, a w których umieszczone są
dzieci z terenu Powiatu Głubczyckiego. Zarząd postanowił skierować sprawę do
zaopiniowania do Radcy Prawnego.
Zarząd zapoznał się z:
a) informacją Kuratorium Oświaty o wydanych zaleceniach pokontrolnych dyrektorowi
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach,
b) Postanowieniem Wydziału Geodezji i Nieruchomości pozytywnie uzgadniającym
w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na: „budowie domu jednorodzinnego” w m. Biernatówek,
c) Postanowieniem Wydziału Geodezji i Nieruchomości pozytywnie uzgadniającym
w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na: „budowie domu jednorodzinnego z garażem oraz budynku
garażowego” w m. Gołuszowice,
d) Decyzją Wojewody Opolskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu na
czas nieokreślony,
W części II posiedzenia Zarządu odbyły się spotkania w Domach Pomocy Społecznej w
Dzbańcach, Bliszczycach i Głubczycach. Podczas tych spotkań Zarząd przedstawił
pracownikom plan połączenia w jedną placówkę, przedstawił również główne założenia tego
planu czyli zwiększenie wynagrodzeń, zwiększenie liczby miejsc mieszkańców. Pracownicy
mieli możliwość zgłaszania swoich wątpliwości, zadawania pytań. Zarząd odpowiadał na
wszystkie pytania. Pracownicy mieli również możliwość rozmowy z dyrekcją DPS w
Klisinie, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za realizację planowanego połączenia dpsów.
Posiedzenie Nr 7/2011 w dniu 19 stycznia 2011r.
Zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2011 rok,
b) w sprawie udzielenia pomocy Gminie Branice w postaci przekazania drewna
pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych,
c) w sprawie udzielenia pomocy Gminie Głubczyce w postaci przekazania drewna
pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych,
d) w sprawie udzielenia pomocy Gminie Kietrz w postaci przekazania drewna
pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych,
e) w sprawie udzielenia pomocy Gminie Baborów w postaci przekazania drewna
pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych,
f) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego do
kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest
Dyrektor ZSM w Głubczycach złożył wniosek o przydzielenie godzin dla nauczyciela
wspomagającego ucznia klasy I Liceum Profilowanego. Do wniosku Kierownik Wydziału
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Oświaty dołączył podstawy prawne, które określają w jakich przypadkach możliwe jest
przydzielanie uczniowi nauczyciela wspomagającego. Zespół Szkół Mechanicznych w
Głubczycach nie spełnia tych warunków w związku z czym brak jest podstaw prawnych do
zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek
Matka ucznia klasy I ZSO w Głubczycach zwróciła się z wnioskiem o przydzielenie
dodatkowych godzin nauczania indywidualnego dla syna. Uczeń ma przydzielonych 14
godzin nauczania, Zarząd postanowił zwiększyć o 1 godzinę z zastrzeżeniem, że ta liczba
musi zostać utrzymana do końca bieżącego roku szkolnego.
Zarząd zapoznał się
a) informacją PCPR o utracie mocy porozumienia Nr 18/2009 zawartego z Miastem
Dąbrowa Górnicza,
b) zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Opolskiego do realizacji przez Dyrektora DPS
w Dzbańcach,
c) rozliczeniem dotacji udzielonej Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej,
d) informacją Zarządu Województwa Opolskiego o możliwości składania wniosków o
ujęcie zadania inwestycyjnego w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Opolskiego na rok 2011. Pan Seń poinformował, że zostanie złożony wniosek na halę
sportową.
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