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BRZ.0022.20.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 25/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 15 lipca 2019 roku 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

 

Stan Zarządu -  5 członków 
Obecnych -    4 członków 
Nieobecny usprawiedliwiony: Janusz Wojczyszyn 
(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. Krystyna Grzebiela      - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie 
5. Marzena Zug       - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie 
6. Dorota Mielczarek-Koziołek – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
                                                   Ogólnokształcących w Oleśnie 
7. Joachim Wloczyk       - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
                                                   Dobrodzieniu 
8. Katarzyna Wiecha              - zastępca dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w 
                                                   Oleśnie 
9.Bogusław Łazik       - dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
10. 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 800. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1110 

 

Porządek 25 posiedzenia: 
 
1. Rozpatrzenie pisma Vital Medic Sp. z o.o. w Kluczborku w sprawie prośby o 
poparcie działań zmierzających do zakontraktowania przez NFZ Oddziału 
Neurochirurgii oraz Intensywnej terapii w Kluczborku. 
 
2. Informacja dyrektorów szkół o ilości przyjętych uczniów do klas pierwszych. 
 
3. Ponowne rozpatrzenie wniosku 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. 
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4. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 

a) umowy z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji 
celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem 
infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

b) aneksu do umowy z dnia 30.05.2019r. z Gminą Rudniki w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatu Oleskiego na zadanie: Remont 
drogi powiatowej nr 1922 O Żytniów – Cieciułów – do DK 43 w 
miejscowości Cieciułów. 

c) umowy z Gminą Gorzów Śl. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oleskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie doposażenia w sprzęt medyczny na Oddział 
Noworodków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. 

 
5.  Sprawy różne. 
 
 
Ad.1 

Starosta Roland Fabianek otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Stwierdził, że 
bierze w nim 4 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym można 
obradować i podejmować wiążące decyzje.  
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
Następnie odczytał pismo Vital Medic Sp. z o.o. w Kluczborku w sprawie prośby o 
poparcie działań zmierzających do zakontraktowania przez NFZ Oddziału 
Neurochirurgii oraz Intensywnej terapii w Kluczborku (załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu). 
 
Po zapoznaniu się z pismem Vital Medic Sp. z o.o. w Kluczborku w sprawie 
prośby o poparcie działań zmierzających do zakontraktowania przez NFZ 
Oddziału Neurochirurgii oraz Intensywnej terapii w Kluczborku, Zarząd Powiatu 
w Oleśnie wyraził opinię, że wspiera wszelkie działania w zakresie poprawy 
dostępności do usług medycznych mieszańców Powiatu Oleskiego, a w 
szczególności jeżeli chodzi o świadczenia zdrowotne kontraktowane przez 
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ze środków 
dodatkowych lub w oparciu o dodatkowe kontrakty realizowane ze środków 
innych niż przeznaczone na usługi zakontraktowane ze szpitalami publicznymi 
należących do sieci szpitali. Członkowie Zarządu Powiatu wyrażają 
jednocześnie opinię, iż służby Wojewody Opolskiego oraz Opolski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia posiadają szerszą wiedzę i do ich 
kompetencji należy wyłonienie podmiotu, z którym podpiszą umowę, w ramach 
dodatkowego konkursu. 
 
Ad.2 
Starosta Roland Fabianek poprosił o przedstawienie informacji o aktualnej liczbie 
przyjętych uczniów do klas pierwszych. 
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Zastępca dyrektora Katarzyna Wiecha poinformowała, że do Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie przyjęto 213 uczniów potwierdzone oryginałami 
świadectwami z czego: 
- do szkoły branżowej: po szkole podstawowej 59 uczniów i po gimnazjum 54 
uczniów. Zostaną  utworzone 4 klasy. Planują połączyć uczniów w grupy zawodowe  
kształcenia zawodowego i zamiast wysyłać uczniów na kursy zawodowe w ramach 6 
godzin w szkole zostało by zrealizowane to kształcenie. 
- do technikum :  

 po szkole podstawowej dwie klasy dwuzawodowe 53 uczniów z czego: jedna 
klasa 26 osobowa w zawodach: technik elektryk 19 i technik budownictwa – 7 
oraz druga klasa 27 osobowa w zawodach technik informatyki – 19 i technik 
żywności i usług gastronomicznych – 8. Podziały na grypy były by w 
[przedmiotach: informatyka, w-f, języki, 

 po gimnazjum dwie klasy dwuzawodowe 47 uczniów z czego: jedna klasa 24 
osobowa w zawodach technik elektryk 17 oraz technik informatyk ( w sumie w 
tym zawodzie jest 15 osób, ale zostanie podzielone na dwie klasy) oraz druga 
klasa 23 osobowa w zawodach technik żywności i usług gastronomicznych -  
15 oraz technik informatyk. Nie będzie podziałów.  
Kształcenie zawodowe w technikach to 10 godzin, z czego 6 godzin można 
połączyć.  

Ponadto poinformowała, że czekają jeszcze na ruch uczniów z Przystajni, jest 
jeszcze czas dzisiaj do godz.12. 
 
Zastępca dyrektora Marzena Zug poinformowała, że do Zespołu Szkół w Oleśnie 
przyjęto potwierdzone oryginałami świadectwami do liceum ogólnokształcącego : 

 po gimnazjum 76 uczniów z tego zostaną utworzone dwie klasy po 24 osoby i 
jedna większa klasa 28 osobowa (w tym 8 osobowa grupa języka 
niemieckiego i uzupełnienie z języka angielskiego), 

 po szkole podstawowej 74 uczniów (oryginały świadectw, ale 92 
zakwalifikowane). z tego zostaną utworzone dwie klasy po 24 osoby i jedna 
większa klasa 26 osobowa (w tym 13 osobowa grupa języka niemieckiego i 
uzupełnienie z języka angielskiego),. 

Do języka niemieckiego na 18 miejsc zgłosiło się : po gimnazjum 8 z oryginałem 
świadectw, a po szkole podstawowej jest 13 osób z oryginałem świadectw.  
Liczba uczniów jeszcze się może zmienić. 
 
Zastępca dyrektora Krystyna Grzebiela poinformowała, że do ich szkoły zgłosili się 
uczniowie z oryginałami świadectw, którzy w ogóle u nich nie byli zgłoszeni. 
Gdyby były by po cztery klasy, to wiele spraw było rozwiązanych z rozszerzeniami. 
 
Zastępca dyrektora Krystyna Grzebiela poinformowała, że szkoła mogła by mieć 
więcej uczniów z rejonu Dobrodzienia, ale są problemy z dojazdem. Zapytała czy coś 
wiadomo w tym zakresie. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że jeśli będą deklaracje uczniów na 
dojazdy to można rozmawiać z przewoźnikami na uruchomienie linii. 
 
Zastępca dyrektora Marzena Zug poinformowała, że może podać listę osób z 
Dobrodzienia. 
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Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że jeszcze trzeba określić czy te osoby będą 
zainteresowane dojazdami. Po zebraniu takich danych w końcu sierpnia można 
rozmawiać. 
 
Dyrektor Dorota Mielczarek-Koziołek poinformowała, że do Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie przyjęto potwierdzone oryginałami 
świadectwami: 

 po szkole podstawowej 51 uczniów z czego: do klasy liceum 
ogólnokształcącego 23 osoby oraz do klasy technikum 28 osób w zawodach 
technik ekonomista – 16 oraz technik architektury krajobrazu – 12. Ponadto 
jest 6 oryginałów świadectw w zawodzie technik logistyk, ale ten kierunek nie 
będzie tworzony, 

 po gimnazjum 48 uczniów z czego: do klasy technikum 21 osób w zawodzie 
technik logistyk oraz do klasy technikum 27 osobowej w zawodach technik 
ekonomista i technik hotelarstwa 13. Nie będzie klasy liceum 
ogólnokształcącego. 

 
Dyrektor Joachim Wloczyk poinformował, że do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu przyjęto potwierdzone oryginałami 
świadectwami: 

 po szkole podstawowej : do klasy liceum ogólnokształcącego 26 uczniów oraz 
szkoły branżowej 40 osób z czego: klasa 24 osobowa oraz klasa 16 osobowa 
integracyjna, 

 po gimnazjum : do klasy technik w zawodzie technik handlowiec – 22, do klasy 
szkoły branżowej 26 uczniów. 

Ponadto poinformował, że jest w kontakcie z Gminą Dobrodzień w sprawie dowozu 
uczniów z rejonu Ciasnej, Jeżowej wraz z uczniami  szkół podstawowych. To mogło 
by spowodować wzrost o 15 uczniów. 
 
Dyrektor Bogusław Łazik poinformował, że do Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
przyjęto potwierdzone oryginałami świadectwami: 

 po gimnazjum jedna klasa technikum trzykierunkowego w sumie 35 osób z 
czego: technik mechanizacji rolnictwa – 13, technikum żywienia – 12 osób i 
technik fryzjerstwa – 10 osób, 

 po szkole podstawowej jedna klasa technikum trzykierunkowego w sumie 34 
osób z czego: technik żywienia – 11 osób, technik fryzjerstwa – 14 osób i 
technik mechanizacji rolnictwa – 9 osób. 

W przypadku klasy trzyzawodowej będą łączone godziny kształcenia zawodowego. 
Ponadto w ramach oszczędności na emeryturę odchodzą dwie panie i na ich miejsce 
zostanie zatrudniona jedna osoba. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że do szkół zostaną wystosowane pisma 
wyrażające zgodę na utworzenie klas pierwszych według przedłożonej przez 
dyrektorów informacji o stanie liczbowym kandydatów potwierdzających wolę 
przyjęcia oraz, że szkoła może nadal prowadzić uzupełniające postępowanie 
rekrutacyjne do wymienionych w informacji klas, według uzgodnionych zasad. 
Ponadto dyrektorzy mają być w kontakcie w zakresie wszelkich zmian w liczebności 
uczniów. W sytuacji drastycznego zmniejszenia się liczby kandydatów do planowanej 
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klasy pierwszej istnieje zagrożenie odstąpienia od prowadzenia takiego oddziału, o 
czym należy na bieżąco informować zainteresowanych kandydatów. 
 
Ad.3 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu 
nie była podjęta decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
postępowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym 
utrzymaniu dróg w latach 2019-2022. 
 
Dyrektor Joachim Hadam poinformował, że w zakresie zimowego utrzymania dróg 
w umowie jest określony sposób naliczania opłat tj stawka za przejechane kilometry. 
 
Leszek Kałwak zapytał jakie korzyści daje umowa 3-letnia. 
 
Dyrektor Joachim Hadam wyjaśnił, że w przypadku braku takiej umowy, co roku 
należało by przeprowadzać postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego. W 
dotychczasowych umowach były zawarte zapisy odnośnie wskaźników zmian cen. 
Firmy nie są zainteresowane tymi pracami i też ponoszą koszty związane z zakupem 
sprzętu. W przypadku dłuższej umowy dana firma może planować zakup sprzętu. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że w wieloletniej prognozie finansowej 
obecnie nie są zabezpieczone środki na ten cel na trzy lata. Możne obecnie wyrazić 
zgodę na przeprowadzenie postępowania, a środki w wieloletniej prognozie 
finansowej zostaną zabezpieczone na najbliższej sesji Rady Powiatu w Oleśnie.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie wyżej wymienionej propozycji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przeprowadzenie postępowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Oleśnie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług 
sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg w latach 2019-2022, a środki na 
ten cel zostaną zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na 
najbliższej sesji Rady Powiatu w Oleśnie. 
 
Ad.4 
Popdkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy Nr ŚDS/7/2019 z 
Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej na 
finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśnił, że dotację zostanie przeznaczona na remonty i zakup 
wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Sowczycach. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu umowy. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę Nr ŚDS/7/2019 z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia w 2019 roku 
dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury 
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.4 
Popdkt.b) 
 
Dyrektor Joachim Hadam przedstawił projekt aneksu do umowy z dnia 30.05.2019r. 
z Gminą Rudniki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Oleskiego na 
zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1922 O Żytniów – Cieciułów – do DK 43 w 
miejscowości Cieciułów (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że w 
umowie była wpisana kwota dofinansowania w wysokości 49.413,71 zł. Po 
wykonaniu robót okazało się, że koszty są mniejsze i kwota 50% dofinansowania z 
Gminy Rudniku będzie wynosić nie więcej niż 43.916 zł. W związku z powyższym 
należy wprowadzić aneks do umowy. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu aneksu do 
umowy. 
  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks do umowy z dnia 30.05.2019r. z Gminą Rudniki w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatu Oleskiego na zadanie: Remont drogi powiatowej 
nr 1922 O Żytniów – Cieciułów – do DK 43 w miejscowości Cieciułów. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks do umowy podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.4 
Popdkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Gorzów Śl. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego w formie dotacji 
celowej w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w 
sprzęt medyczny na Oddział Noworodków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
(załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu umowy. 

  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Gorzów Śl. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Oleskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie doposażenia w sprzęt medyczny na Oddział Noworodków w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks do umowy podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
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Ad.5 
 
Brak spraw różnych. 
 
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 
 
 


