
1 
 

BRZ.0022.19.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 24/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 11 lipca 2019 roku 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

 

 

Stan Zarządu -  5 członków 
Obecnych -    5 członków 
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Danuta Antas       - Sekretarz Powiatu 
2. Roman Neugebauer      - Skarbnik Powiatu 
3. Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
4. Bogusława Szychowska  - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                  Sportu 
5. Krystyna Grzebiela      - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie 
6. Marzena Zug       - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie 
7. Dorota Mielczarek-Koziołek – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
                                                   Ogólnokształcących w Oleśnie 
8. Joachim Wloczyk       - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
                                                   Dobrodzieniu 
9. Horst Chwałek        - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie 
10.Bogusław Łazik       - dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
11. Lechosław Baros             - dyrektor zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w 
                                                   Praszce 
12. Joachim Hadam               - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
  
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – podinspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1200. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1510 

 

Porządek 24 posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania nagród rocznych dla :  

a) dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotne w Oleśnie, 
b) dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

im. Królowej Karoli, 
c) kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia w Oleśnie. 
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2. Podjęcie Uchwały Nr 24/60/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 

3. Rozpatrzenie pism: 

a) Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie ustalenia 
odpłatności za wyżywienie w placówce w roku szkolnym 2019/2020, 

b) Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie prośby o 
przekazanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na wykonanie 
niezbędnych prac remontowych, 

c)  w sprawie przyjęcia informacji o umorzeniach należności za rok 
szkolnym 2018/2019 dokonanych w Zespole Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu, 

d) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w 
roku szkolnym 2019/2020 czwartego oddziału Liceum 
Ogólnokształcącego po szkole podstawowej, 

e) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie prośby o utrzymanie zasad 
organizacji roku szkolnego 2019/2020 dla 4-letniego liceum na zasadach 
podanych do publicznej wiadomości, 

f) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie prośby o przywrócenie realizacji 
wiedzy o społeczeństwie na zakresie rozszerzonym w klasach III, 

g) Zespołu Szkół w Oleśnie ponownej prośby o pomoc finansową na 
przeprowadzenie remontu dachu sali gimnastycznej, 

h) w sprawie wytypowania kandydatów: 
- do nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i 
Twórców Kultury, 
- do plebiscytu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej "Mosty Dialogu 
2019", 

i) Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na  
przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienie 
publicznego na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym 
utrzymaniu dróg w latach 2019-2022, 

j) Komisji Oświaty i Gospodarki w sprawie podjęcia działań w kierunku 
pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 

a) umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie o realizację przez samorząd 
powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 
obszarze D, 

b) umowy z Powiatem Kluczborskim w sprawie udzielenie przez Powiat 
Oleski dotacji celowej na realizację zadań określonych w Porozumieniu 
nr FP.031.10.2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie organizacji 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

c)  porozumienia z Gmina Przystajń w sprawie przekazania Powiatowi 
Oleskiemu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 
przejazdu osób niepełnosprawnych z Gminy Przystajń do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach, 
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d) porozumienia z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie 
przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
medycznego. 

5. Ustalenie ceny sprzedaży do I przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Gosławicach. 

6. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 24/61/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 24/62/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 

7. Informacja o przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 z 
udziałem dyrektorów szkół. 

8. Sprawy rożne. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Ad.1 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Stwierdził, że 
bierze w nim 5 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym można 
obradować i podejmować wiążące decyzje.  

Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
Następnie przedstawił wniosek Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnie o przyznanie nagrody rocznej za rok 2018 Panu Andrzejowi Prochocie 
dyrektorowi ZOZ w Oleśnie z tytułu zarządzania ZOZ w Oleśnie wraz z 
uzasadnieniem (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że zgodnie z 
przepisami wysokość nagrody rocznej nie może przekraczać trzykrotności ich 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie 
nagrody. Zaproponował przyznanie nagrody nie w formie krotności przeciętnego 
wynagrodzenia, ale kwotowo.  
Po dyskusji z członkami Zarządu, poddał pod głosowanie propozycję przyznania 
Panu Andrzejowi Prochocie Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
nagrodę roczną za rok 2018 w wysokości 25.000 zł. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków głosami 4 „za” i                    
1 „wstrzymującego się” przyznał Panu Andrzejowi Prochocie Dyrektorowi 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie nagrodę roczną za rok 2018 w wysokości 
25.000 zł. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w 
Dobrodzieniu  o przyznanie nagrody rocznej za rok 2018 Pani Danucie 
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Skrzeszowskiej dyrektorowi SP ZOL z tytułu zarządzania SP ZOL wraz z 
uzasadnieniem (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Po dyskusji z członkami Zarządu, poddał pod głosowanie propozycję przyznania Pani 
Danucie Skrzeszowskiej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli nagrodę roczną za rok 2018 w 
wysokości 14.000 zł. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków głosami 4 „za” i                    
1 „wstrzymującego się” przyznał Pani Danucie Skrzeszowskiej Dyrektorowi 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej 
Karoli nagrodę roczną za rok 2018 w wysokości 14.000 zł. 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Rady Społecznej Przychodni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie  o przyznanie nagrody 
rocznej za rok 2018 Pani Elżbiecie Korzec dyrektorowi PTUiW w Oleśnie z tytułu 
zarządzania PTUiW w Oleśnie wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu). 

Po dyskusji z członkami Zarządu, poddał pod głosowanie propozycję przyznania Pani 
Elżbiecie Korzec Kierownikowi Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w Oleśnie nagrodę roczną za rok 2018 w wysokości 11.000 zł. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków głosami 4 „za” i                    
1 „wstrzymującego się” przyznał Pani Elżbiecie Korzec Kierownikowi 
Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie 
nagrodę roczną za rok 2018 w wysokości 11.000 zł. 

 
 

Ad.2 
 
Starosta Roland Fabianek przestawił  projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie  
Nr 24/60/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Następnie 
ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie w sprawie podjęcia projektu 
Uchwały Nr 24/60/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 24/60/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 
Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, stanowiącej załącznik nr  6 do 
niniejszego protokołu. 

Ad.3 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie w placówce w roku 
szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że placówka 
proponuje podniesienie odpłatności na 12 zł oraz wnosi o ustalenie jednolitego 
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terminu naliczania odpłatności dla wszystkich odbiorców indywidulanych i 
instytucjonalnych do 14 dnia następnego miesiąca. Ze względu na brak uwag, wniósł 
o przyjęcie wnioskowanych propozycji dyrektora placówki. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
propozycję dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu i  
ustalił: 
- odpłatność za dzienne wyżywienie w placówce w roku szkolnym 2019/2020 w 
wysokości 12 zł. 
- jednolity termin naliczania odpłatności dla wszystkich odbiorców 
indywidulanych i instytucjonalnych do 14 dnia następnego miesiąca. 
 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w sprawie prośby o przekazanie środków pieniężnych z 
przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych dotyczących 
wymiany schodów przy wejściu głównym do budynku oraz wymiany systemu 
monitoringu (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) planowanych do wykonania w 
lipcu i sierpniu w następujących kosztach: 
- remont schodów – 13.000 zł, 
- wymiana monitoringu – 12.000 zł, 
- zakup farb, malowanie większości pomieszczeń placówki – 4.000 zł, 
- zakup wykładziny na korytarz, wymiana – 1.000 zł, 
- zakup i wymiana drzwi i ościeżnic- 1.500 zł. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie prośby o przekazanie środków 
pieniężnych z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych   
i wyraził opinię, że nie ma wolnych środków w budżecie na ten cel wraz z 
zaleceniem wykonania najpilniejszych remontów możliwych do zrealizowania w 
ramach posiadanych środków. 

Ad.3 
Podpkt.c) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie przyjęcia informacji o umorzeniach 
należności za rok szkolnym 2018/2019 dokonanych w Zespole Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację o umorzeniach należności za rok 
szkolnym 2018/2019 dokonanych w Zespole Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu. 

Ad.3 
Podpkt.d) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 czwartego oddziału 
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Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej, ponieważ z przeprowadzonej 
rekrutacji wynika, że do klas pierwszych zgłosiły się 93 osoby (załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu). 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 czwartego 
oddziału Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej i wyraził opinię, 
że jeśli liczba uczniów w tej klasie będzie około 24, to będzie wyrażona zgoda 
na utworzenie. 
 
Ad.3 
Podpkt.e) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie 
prośby o utrzymanie zasad organizacji roku szkolnego 2019/2020 dla 4-letniego 
liceum na zasadach podanych do publicznej wiadomości w momencie przygotowania 
i rozpoczęcia rekrutacji tj możliwość kształcenia na przedmiotach rozszerzonych w 
grupach międzyoddziałowych (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).  

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że w trakcie zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych wydano zalecenie, że w klasach 4-letniego Liceum 
Ogólnokształcącego liczba tworzonych profili zakresu rozszerzonego nie może 
przekroczyć liczby klas pierwszych. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie prośby o utrzymanie zasad organizacji roku szkolnego 2019/2020 dla 
4-letniego liceum na zasadach podanych do publicznej wiadomości i 
postanowił podtrzymać swoje zalecenia wydane przy zatwierdzeniu arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020. 

Ad.3 
Podpkt.f) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo w sprawie prośby o przywrócenie 
realizacji wiedzy o społeczeństwie na zakresie rozszerzonym w klasach III w 
wymiarze 4 godzin w grupie polski-wos w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu). 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że w trakcie zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych wydano zalecenie ograniczenia do jednej grupy realizację zajęć 
zakresu rozszerzonego wiedzy o społeczeństwie odpowiednio w klasie II i III Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie prośby o przywrócenie realizacji wiedzy o społeczeństwie na zakresie 
rozszerzonym w klasach III w wymiarze 4 godzin w grupie polski-wos w roku 
szkolnym 2019/2020 i postanowił podtrzymać swoje zalecenia wydane przy 
zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 oraz wnosi o 
przygotowanie analizy w tym zakresie przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. 

Ad.3 
Podpkt.g) 
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Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie ponownej 
prośby o pomoc finansową w wysokości 15.000 zł na przeprowadzenie remontu na 
zewnętrz dachu sali gimnastycznej, a firma ubezpieczeniowa przyznała 11.000 zł na 
remont w wewnątrz budynku  (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie 
ponownej prośby o pomoc finansową na przeprowadzenie remontu dachu sali 
gimnastycznej i wyraził opinię, że nie ma wolnych środków w budżecie na ten 
cel wraz z zaleceniem wykonania najpilniejszych remontów możliwych do 
zrealizowania w ramach posiadanych środków. 
 
Ad.3 
Podpkt.h) 

Starosta Roland Fabianek przestawił pisma: 
- do nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 
(załącznik 14 do niniejszego protokołu), 
- do plebiscytu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej "Mosty Dialogu 2019" 
(załącznik 15 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie wytypował następujących kandydatów: 
- Panią Eleonorę Gędek do nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla 
Animatorów i Twórców Kultury, 
-  Księdza doktora Bernarda Joszko do plebiscytu Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej "Mosty Dialogu 2019". 
 
Ad.3 
Podpkt.i) 

Starosta Roland Fabianek przestawił pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
w sprawie wyrażenia zgody na  przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienie publicznego na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym 
utrzymaniu dróg w latach 2019-2022 (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że jest to zadanie wieloletnie i 
powinno być wpisane w wieloletniej prognozie finansowej. 

Dyrektor Joachim Hadam poinformował, że poprzednio  posiadali trzyletnie umowy 
w wykonawcą na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W umowie są zapisy 
mówiące m.in. odnośnie zmian cen. W piśmie określił średni koszt sezonu na kwotę 
92.000 zł, a w poszczególnych  ostatnich latach wynosiły: 76.000 zł, 86.000 zł, 
95.000 zł, a za I półrocze 2019 r. wydano 85.000 zł i na okres listopad-grudzień 
zakłada 10.000 zł. Chcą obecnie ogłosić przetarg, aby rozeznać rynek czy firmy będą 
zainteresowane. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że 16.07.2019r. odbędzie się spotkanie w 
Wójtami i Burmistrzami i można z nimi porozmawiać w sprawie przekazania pewnych 
dróg powiatowych do zimowego utrzymania przebiegających obok dróg gminnych. 
Ponadto, aby wpisać do wieloletniej prognozy finansowej to zadanie potrzebna jest 
sesja Rady Powiatu w Oleśnie. Zaproponował podjęcie decyzji w tej sprawie na 
następnym posiedzeniu. 
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Ad.3 
Podpkt.j) 

Starosta Roland Fabianek przestawił wniosek Komisji Oświaty i Gospodarki 
przyjęty na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia działań w 
kierunku pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie (załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu).  

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się w wnioskiem Komisji Oświaty i 
Gospodarki w sprawie podjęcia działań w kierunku pozyskania środków 
zewnętrznych na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie i postanowił, aby Wydział Programów Rozwoju, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonał rozeznania możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na ten cel, warunków złożenia wniosku i wstępnego 
oszacowania realizacji inwestycji wraz możliwymi rozwiązaniami technicznymi. 

 

Ad.4 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie o realizację przez 
samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 
obszarze D (załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że przyznane przez 
PFRON dofinansowanie dotyczy projektu, w ramach którego Gmina Olesno zakupi 
samochód osobowy – mikrobus 9-osobowym przystosowanym do przewozu osób 
niepełnosprawnych, a beneficjentem ostatecznym projektu jest Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Oddziałami Dwujęzycznymi w Oleśnie. Wniósł o zawarcie 
omówionego projektu umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 
siedzibą w Warszawie o realizację przez samorząd powiatowy "Programu 
wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
 
Ad.4 
Podpkt.b) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił pismo Starostwa Powiatowego w 
Kluczborku w sprawie przekazania umowy dotacji na przekazywanie środków 
finansowych na organizację doskonalenia nauczycieli szkół i placówek powiatu 
oleskiego (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). W związku z powyższym 
przygotował projekt umowy z Powiatem Kluczborskim w sprawie udzielenia przez 
Powiat Oleski dotacji celowej w wysokości 29.630 zł na realizację zadań określonych 
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w Porozumieniu nr FP.031.10.2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie organizacji 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Powiatem Kluczborskim w sprawie udzielenia przez Powiat Oleski 
dotacji celowej na realizację zadań określonych w Porozumieniu nr 
FP.031.10.2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie organizacji doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.4 
Podpkt.c) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt porozumienia z Gminą Przystajń 
w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji w wysokości 2.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z 
Gminy Przystajń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach (załącznik 
nr 21 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu porozumienia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Gminą Przystajń w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu 
dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu osób 
niepełnosprawnych z Gminy Przystajń do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sowczycach. 
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.4 
Podpkt.d) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt porozumienia  z Zespołem Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 9.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, a środki na ten cel pochodzą od 
Gmin: Radłów – 4.000 zł, Gorzów Śl. – 3.000 zł i Zębowice – 2.000 zł (załącznik nr 
22 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu porozumienia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie przekazania 
dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. 
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
 
Ad.5 
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Starosta Roland Fabianek poinformował, że Oddział Gospodarki Mieniem wnosi o 
ustalenia cen sprzedaży do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Gosławicach oznaczonych następującymi numerami 
działek, do których zostały przygotowane operaty szacunkowe tj: 
- 123/1 o pow. 0,1467 ha – ustalona wartość rynkowa netto 46.000 zł, 
- 123/2 o pow. 0,1323 ha – ustalona wartość rynkowa netto 41.500 zł, 
- 123/3 o pow. 0,1242 ha – ustalona wartość rynkowa netto 38.900 zł, 
- 123/4 o pow. 0,1149 ha – ustalona wartość rynkowa netto 36.000 zł, 
- 123/5 o pow. 0,1463 ha – ustalona wartość rynkowa netto 45.900 zł. 
Operaty szacunkowe wykonane przez firmę „Olszewski” Jakub Olszewski stanowią 
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
Zaproponował ustalenie cen sprzedaży wnioskowanych nieruchomości w wysokości: 
- 123/1 o pow. 0,1467 ha – cena netto 47.000 zł, 
- 123/2 o pow. 0,1323 ha – cena netto 43.000 zł, 
- 123/3 o pow. 0,1242 ha – cena netto 40.000 zł, 
- 123/4 o pow. 0,1149 ha – cena netto 37.000 zł, 
- 123/5 o pow. 0,1463 ha – cena netto 47.000 zł. 
  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” ustalił  
ceny sprzedaży do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Gosławicach oznaczonych następującymi 
numerami działek: 
- 123/1 o pow. 0,1467 ha – cena netto 47.000 zł, 
- 123/2 o pow. 0,1323 ha – cena netto 43.000 zł, 
- 123/3 o pow. 0,1242 ha – cena netto 40.000 zł, 
- 123/4 o pow. 0,1149 ha – cena netto 37.000 zł, 
- 123/5 o pow. 0,1463 ha – cena netto 47.000 zł. 
  
Ad.6 
Podpkt.a) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 24/61/2019 w sprawie zmian budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z pismami: 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
w wysokości 3.000 zł z budżetu państwa na realizację przez jednostki samorządu 
terytorialnego ćwiczenia obronnego zgodnie z zarządzeniem Wojewody Opolskiego 
(załącznik nr  24 do niniejszego protokołu), 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
z budżetu państwa w wysokości 40.000 zł na finansowania ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi tj dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sowczycach (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 24/61/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 24/61/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Ad.6 
Podpkt.b) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 24/62/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku z koniecznością 
wprowadzenia zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych po podjęciu 
Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 24/61/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 24/62/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 24/62/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 

Starosta Roland Fabianek wręczył Pani Jolancie Kaczorowskiej pismo w sprawie 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu 
na kolejnych 5 lat szkolnych od 01.09.2019r. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że brakuje środków w oświacie, rekrutacja 
trwa, listy zakwalifikowanych są wywieszone, znane są zasady tworzenia oddziałów. 

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że po ostatnim spotkaniu z 
dyrektorami szkół są już wywieszone listy zakwalifikowanych uczniów do 
poszczególnych kierunków. Weryfikacja trwa i ostatecznie 16.07.2019r. zostaną 
wywieszone listy przyjętych uczniów. Możliwa jest jeszcze rekrutacja uzupełniająca. 
Kierunki, które zostaną uruchomione mają spełniać następujące warunki: 
- licea ogólnokształcące mają być jednorodne 23-24 osobowe bez podziału na grupy. 
W Zespole Szkół w Oleśnie planowane były po trzy klasy po gimnazjum i po szkole 
podstawowej. Jeśli będzie o 6 osób więcej w tych trzech klasach, to można jeszcze 
uruchomić dodatkowy oddział, 
- w technikach jeśli będzie poniżej 10 osób w danym kierunku to nie będzie 
możliwości uruchomienia takiego kierunku. 
Do każdej odmowy o zakwalifikowaniu  ma być przedłożona informacja o możliwości 
kształcenia w innych szkołach w wybranym kierunku. 
Zapytał ile osób jest zainteresowane technikum budownictwa w Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie. 

Dyrektor Horst Chwałek wyjaśnił, że po szkole podstawowej jest 7 chętnych, a po 
gimnazjum nie ma chętnych. 

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że wyjątkowo w Zespole Szkół w 
Gorzowie można uruchomić technikum trzyzawodowe przy liczebności 36-37 osób. 
W takiej liczebności klasa może się zbilansować finansowo. 

Dyrektor Bogusław Łazik poinformował, że jest ot wyjątkowy rok, bo jest podwójny 
rocznik. Kształcenie zawodowe po gimnazjum i po szkole podstawowej jest bardzo 
podobne i może być wspólnie prowadzone. Na jednym kierunku można zaoszczędzić 
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cztery godziny, a w przy trzech kierunkach jest to dwanaście godzin. W ZS w 
Gorzowie były trzy zawody. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że licea ogólnokształcące mają być 
jednorodne do 24 osób, jeśli będzie 28 osób, to zostanie uruchomiona dodatkowa 
klasa. W technikach dwukierunkowych ma być dwa razy po 15 osób., ale można 
rozmawiać jeśli będą wyliczenia finansowe. Obecnie są decyzje o zakwalifikowaniu 
uczniów. Ostatecznie decyzje będą podejmowane. 

Wicestarosta Stanisław Belka poprosił o podanie liczby osób zakwalifikowanych w 
poszczególnych szkołach. 

Zastępca dyrektora Krystyna Grzebiela poinformowała, że w Zespole Szkół w 
Oleśnie do liceum ogólnokształcącego po gimnazjum jest zakwalifikowanych 79 
osób, a po szkole podstawowej 92 osoby. 

Dyrektor Horst Chwałek poinformowała, że w Zespole Szkół Zawodowych w 
Oleśnie zakwalifikowano z potwierdzeniem oryginałów świadectw: 
- w szkole branżowej po gimnazjum 54 osoby, a po szkole podstawowej 58 osób, 
- w technikum po gimnazjum 41 osób z czego: technik informatyk – 14, technik 
elektryk – 14, technik żywienia – 13 , a po szkole podstawowej 47 osób z czego: 
technik informatyk – 16, technik elektryk – 16, technik żywienia – 8, technik 
budownictwa - 7. 
Chcą również skorzystać z łączenia kształcenia zawodowego. Rezygnują z naboru 
do technikum handlowiec i technikum budownictwa. Nabór dodatkowy trwa do 
31.08.2019r.Do 15.07.2019r. Komisja rekrutacyjna ma czas na ustalenie listy osób 
przyjętych. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer zapytał co się stanie jeśli Zarząd nie zgodzi się na 
pewne kierunki. 
 
Dyrektor Horst Chwałek poinformował, że dobrze by było, aby taka decyzja o braku 
zgody zapadła do 16.07.2019r. Jeszcze teraz i w następnym czasie może się 
znaleźć grupa uczniów spoza systemem. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w powiecie kluczborskim nie przyjęto 
wszystkich uczniów. 
 
Dyrektor Dorota Mielczarek-Koziołek poinformowała, że do Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie zakwalifikowano z potwierdzeniem 
oryginałów świadectw: 
- po szkole podstawowej:  

 w liceum ogólnokształcącym – 21 osób,  

 w technikach: technik architektury krajobrazu – 12 osób, technik ekonomista – 
15 osób, technik logistyki – 7 osób. Powstałoby technikum dwukierunkowe 
technik architektury krajobrazu i technik ekonomista, a do technikum logistyki 
ma sygnały o kolejnych chętnych, 

- po gimnazjum:  

 nie zostanie utworzone liceum ogólnokształcące,  
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 w technikach: techniki logistyki 21 osób i było by to jednorodna klasa, łączone 
technikum dwukierunkowe: technik ekonomista 13 osób i technik hotelarstwa 
14 osób. 

 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że klasa dwuzawodowej przy 
liczebności 27-28  osób dalej się nie bilansuje. Dopiero bilansuje się przy liczebności 
30 osób. 
 
Dyrektor Bogusław Łazik poinformował, że w Zespole Szkół w Gorzowie Śl. 
zakwalifikowano: 
- po gimnazjum jedna klasa technikum trzykierunkowego w sumie 38 osób z czego: 
technik mechanizacji rolnictwa – 15, technikum żywienia – 11 osób i technik 
fryzjerstwa – 11 osób, 
- po szkole podstawowej jedna klasa technikum trzykierunkowego w sumie 37 osób z 
czego: technik żywienia – 13 osób, technik fryzjerstwa – 14 osób i technik 
mechanizacji rolnictwa – 10 osób. 
W 85% są oryginały świadectw na ich dostarczenie jest czas do 15.07.2019r. Są w 
kontakcie telefonicznym z uczniami czy zostaną one dostarczone. Do 16.07.2019r. 
powinna być decyzja czy otwierać lub nie daną klasę. Uważa, że  to jest za wcześnie, 
aby podejmować taką decyzję, ponieważ w Wieluniu listy osób przyjętych wywieszają 
dopiero 25.07.2019r. i mogą jeszcze uczniowie dojść lub odejść. Ma 6-7 osób 
niepewnych. Trudno by było 16.07.2019r. podejmować decyzję, którego kierunku nie 
otwierać. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że według danych z grudnia klasa 
trzykierunkowa bilansuje się przy liczebności 38 osób, a klasa dwukierunkowa przy 
liczebności 30 osób. 
 
Dyrektor Lechosław Baros poinformował, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Praszce zakwalifikowano z potwierdzeniem oryginałów świadectw: 
- w technikach: 

 po szkole podstawowej trzy klasy z czego: jednorodna technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej – 23 osoby i dwie klasy dwukierunkowe : klasa 30 osobowa 
technik mechanik (16 osób) i technik informatyk (14 osób), 2 klasa 31 
osobowa: technik mechatronik (17 osób) i technik ekonomista (14 osób). 
Rezygnują z naboru do zawody technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, 

 po gimnazjum dwie klasy dwukierunkowe: 1 klasa 28 osobowa technik 
informatyk (18 osób) i technik mechatronik (10 osób) i 2 klasa 24 osobowa 
technik ekonomista (11 osób) i technik mechanik (13 osób). Rezygnują z 
naboru do zawodów: technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej. Przy zawodzie technik mechatronik jest 
wyższa waga w naliczaniu subwencji i wynosi około 7,5 tyś. zł na ucznia, 

- do szkoły branżowej: po szkole podstawowej 19 osób, po gimnazjum – 15 osób. W 
szkołach branżowych w tych dwóch rocznikach nie można łączyć przedmiotów 
ogólnych, ale przedmioty zawodowe można maksymalnie połączyć. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że w I Liceum Ogólnokształcącym w 
Praszce po szkole podstawowej jest 26 osób, a po gimnazjum 30 osób. 
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Dyrektor Joachim Wloczyk poinformował, że do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu zakwalifikowano: 
- po gimnazjum: 

 liceum ogólnokształcącego nie utworzyć klasy, 

 technik handlowiec 35 osób z czego 26 z oryginałami świadectw i 13 kopii 
świadectw, 

 szkoła branżowa  27 osób z czego 26 oryginałów i 1 kopia świadectwa, 
- po szkole podstawowej: 

 przeprowadził rozmowy z chętnymi do technikum informatycznego w sprawie 
przeniesienia się do liceum ogólnokształcącego i ostatecznie do liceum 
ogólnokształcącego jest 27 osób z oryginałami świadectw i 20 kopii 
świadectw. 

 dwie klasy szkoły branżowej:  klasa wielozawodowa-  24 osoby z oryginałami 
świadectw oraz klasa wielozawodowa integracyjna – 16 osób, z czego 3 
osoby niepełnosprawne. 

W Lublińcu do 25.07.2019r trwa nabór, a uczniowie mają czas na dostarczanie 
świadectw w dniach 16-24.07.2019r. sytuacja jest dynamiczna, dzisiaj był duży ruch. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że Państwo wiedzą jakie oczekiwania są z 
naszej strony. Wiedzą jak łączyć, jak liczyć. Brakowało 5 mln zł. I albo wspólnie 
postaramy się ograniczyć wydatki albo w styczniu będzie dyskusja kogo zamykamy. 
 
Dyrektor Bogusław Łazik poinformował, ze należy pamiętać o kształceniu dla 
dorosłych. Ma sporo osób. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że w liceach 
ogólnokształcących rozszerzenia są przypisane do oddziału, obecnie nie ma zapisów 
o liczebności grup. W technikach nie ma problemu z rozszerzeniami. W liceach 
ogólnokształcących mogą być maksymalnie trzy rozszerzenia. Wybór ponad trzy 
rozszerzenia generuje koszty.  
 
Starosta Roland Fabianek poinformowała, że uczeń wybiera rozszerzenia a 
dyrektor decyduje jak połączyć rozszerzenia na zasadach: jedna klasa trzy 
rozszerzenia. 
 
Leszek Kałwak poinformował, że placówki osiągają też dochody własne. Czy można 
zwiększyć ich pozyskiwanie. 
 
Dyrektor Bogusław Łazik poinformował, że w ZS w Gorzowie funkcjonuje CKU i w 
tym zakresie współpracował w Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie i zakładami 
pracy, organizacjami społecznymi. Szkoła osiągała duże dochody własne, ale w tym 
roku bardzo spadły te dochody, bo zmniejszyło się zainteresowanie. Możliwości są, 
ale nie zawsze. 
 
Dyrektor Lechosław Baros poinformował, że ZSP w Praszce osiągał około 60.000 
zł rocznie dochodów własnych i są przeznaczane na działalność statutową szkoły. 
 
Starosta Roland Fabianek poprosił dyrektorów szkół, aby przeanalizować nabory 
pod kątem ograniczenia wydatków, ale bez ograniczenia kadry oraz z perspektywy 
budżetu. Poprosił o szacunek do ucznia, ale też do środków finansowych. Jeśli teraz 
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dobrze się nie ułoży klas i je zbilansuje, to problem będzie przez kolejne lata. 
Czasami lepiej stracić kilku uczniów  i nie pogłębiać straty.  Poprosił o zastanowienie 
się jak maksymalnie obciąć koszty. W takich stanie jak jest obecnie nie będziemy 
mogli udźwignąć dalej oświaty. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że dzisiaj nic załatwimy. Listy 
przyjętych uczniów będą nas wiązać.. Odnośnie dochodów własnych należy 
pamiętać o poniesionych kosztach na pozyskiwanie tych dochodów. Przed 
wywieszeniem list przyjętych uczniów musimy je zweryfikować. Należało by się 
ponownie spotkać 15.07.2019r. Jeśli będą uzasadnienia tj więcej niż 10 osób na 
dany kierunek przy klasie trzykierunkowej, to możemy rozmawiać. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że do każdej propozycji ma być 
uzasadnienie finansowe.  
 
Dyrektor Bogusław Łazik zapytał od strony prawnej taki przypadek: 16.07.2019r. 
utworzony zostanie kierunek z 11 osobami, a za 2-3 dni zabiorą świadectwa 4 osoby 
z tego kierunku. Co z tym kierunkiem. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że może być taka sytuacja, ale wtedy 
taki kierunek zostanie zamknięty. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że jeśli spadnie liczba uczniów na danym 
kierunku poniżej 10 osób, to taki kierunek zostanie zamknięty. 15.07.2019r. odbędzie 
się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w zakresie naborów. Podziękował 
dyrektorom za udział w posiedzeniu. 
 
 
Ad.8 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wojewody Opolskiego z dnia 
05.07.2019r. w sprawie wezwania do uzupełnienia wniosku o zmianę zezwolenia na 
prowadzenie Domu Dziecka w Sowczycach w zakresie zmniejszenia liczby miejsc z 
25 na 21 (załącznik nr 28 do niniejszego protokołu) oraz z udzieloną przez Starostę 
Oleskiego odpowiedzią (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 
05.07.2019r. w sprawie wezwania do uzupełnienia wniosku o zmianę zezwolenia 
na prowadzenie Domu Dziecka w Sowczycach w zakresie zmniejszenia liczby 
miejsc z 25 na 21 oraz z udzieloną przez Starostę Oleskiego odpowiedzią. 

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że nauczycielowi w-f w Zespole szkol 
Zawodowych w Oleśnie panu Dariuszowi Rozikowi zaproponowano objęcie 
prowadzenia zadań koordynatora sportu i przyznania mu w ramach szkoły 6 godzin 
dydaktycznych. Dwaj dotychczasowi koordynatorzy odchodzą. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją Wicestarosty w sprawie 
propozycji przedstawionej Panu Dariuszowi Rozikowi objęcia zadań 
koordynatora sportu i przyznania mu 6 godzin dydaktycznych w ramach 
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.  
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Starosta Roland Fabianek poinformował, że w związku z planowanymi urlopami 
Starosty i Wicestarosty zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu 
do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacja projektów i 
inwestycji realizowanych w Wydziale Programów Rozwoju, Inwestycji i zamówień 
Publicznych. Zaproponował udzielenie takiego pełnomocnictwa panu Januszowi 
Wojczyszynowi. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie udzielił Panu 
Januszowi Wojczyszynowi - członkowi Zarządu Powiatu w Oleśnie, 
pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem 
i realizacją poniższych projektów i inwestycji:  

1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- 

etap III, 
3. Termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, 
4. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II, 
5. Rozwój i edukacja II, 
6. Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim, 
7. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego, 
8. Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, 

Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego, 
9. Scalenie gruntów obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice 

gmina Gorzów Śląski, 
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. 

woj. śląskiego /Wędzina/) na długości 1535 mb w miejscowości Borki 
Wielkie km 4+425 do 5+960, 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka – Gana – Lachowskie – 
Dalachów ETAP II od kilometrażu 4+550 do  5+625 i 9+175 do 10+390 o 
łącznej długości 2,290 km, 

12. Związanych z naborem wniosków w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych 

oraz realizacji zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie. 
 

W ramach niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik upoważniony jest do: 
 

 składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o 
płatność, 

 składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z 
przygotowaniem i realizacją w/w projektów, inwestycji i zadań 
publicznych, 

 podpisywania umów i aneksów do umów. 
 

Ad.9 
Starosta Roland Fabianek  ze względu na brak uwag do protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
protokół Nr 23/2019 z posiedzenia odbytego w dniu  28 czerwca 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 24 posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie. 
Na tym protokół zakończono. 
 
Zarząd Powiatu: 

1. Starosta Roland Fabianek                                     ....…………..……………… 

2. Wicestarosta Stanisław Belka                               ..……................................ 

3. Członek Damian Hutsch                                        .……………….……..…….. 

4. Członek Leszek Kałwak    ….……..........................….. 
 
5. Członek Janusz Wojczyszyn     …...………………………… 
 
Protokół sporządziła: 
Barbara Skowronek 
 


