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BRZ.0022.21.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 26/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 31 lipca 2019 roku 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

 

Stan Zarządu -  5 członków 
Obecnych -    4 członków 
Nieobecny usprawiedliwiony: Roland Fabianek 
(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. Bogusława Szychowska – zastępca Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                 Sportu 
4. Lidia Zientek       - Naczelnik Wydziału Programów Rozwoju,  
                                                  Inwestycji i Zamówień Publicznych 
5. Maciej Pyziak       - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 
6. Andrzej Łęgosz       - Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie 
7. Elżbieta Hadaś       - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
                                                  w Oleśnie 
  
Posiedzeniu przewodniczył: 
Stanisław Belka - Wicestarosta 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – podinspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1300. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1525 

 

Porządek 26 posiedzenia: 
1. Zatwierdzenie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań 
finansowych ze środków PFRON za I półrocze 2019 roku. 
 
2. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 26/63/2019 w sprawie zmiany Uchwały zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 
124/366/18 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie 
w Oleśnie, 

b) Nr 26/64/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
c) Nr 26/65/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
d) Nr 26/66/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
e) Nr 26/67/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
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3. Rozpatrzenie pism: 

a) Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
sprawie podjęcia decyzji jakie inwestycje będą planowane w ramach 
działania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w 
ramach RPOWO na lata 2014-2020, 

b) Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
sprawie określenia zadań przewidzianych do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 

c) Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
sprawie określenia możliwości pozyskania dofinansowania na 
wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ w Oleśnie, 

d)  Komisji Konkursowej w sprawie przekazania rekomendacji oferty celem 
zatwierdzenia wyboru i udzielenia dotacji, 

e) Urzędu Miejskiego w Oleśnie w sprawie o pokrycie kosztów wykonania 
dwóch przyłączy odprowadzających wody ze studzienek. 

 
4. Zapoznanie się z pismami: 

a) Urzędu Gminy w Zębowicach w sprawie bezpieczeństwa i stanu dróg 
powiatowych wraz z udzieloną odpowiedzią Powiatowego Zarządu Dróg 
w Oleśnie, 

b) Państwa Kornelii i Andrzeja Pisula w sprawie zażalenia w zakresie 
uniemożliwienia wjazdu do posesji wraz z udzieloną odpowiedzią przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, 

c) Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
obciążenia opłatą i nałożenia obowiązku usunięcia uchybień  w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 

d) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 

 
5. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. 
 
6. Sprawy oświatowe: 

a) informacja o naborze na rok szkolny 2019/2020 według stanu na dzień 
29.07.2019r., 

b) zapoznanie się z decyzją Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie nakazu zapewnienia prawidłowego 
stanu sanitarno-higienicznego w internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, 

c) rozpatrzenia pisma Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego w Oleśnie w sprawie udzielenia sponsoringu, 

d) rozpatrzenie wniosku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach w sprawie o objęcie honorowym patronatem V Nocnego 
turnieju Piłki Nożnej, 

e) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
w Oleśnie w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie do pierwszej klasy LO 
jako 25 kandydatki, 
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f) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół  w Oleśnie w sprawie wyrażenie zgody 
na przyjęcie do pierwszej klasy LO jako 25 kandydatki, 

g) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie remontu dachu, 
h) rozpatrzenie pisma Życie mamy w sprawie prośby o patronat honorowy 

Ogólnopolskich Targów Turystyki Rodzinnej. 
 
7. Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu o stanie przewozu osób w 
powiecie oleskim. 
 
8. Sprawy różne. 
 
9. Przyjęcie protokołów  z 24 i 25 posiedzenia Zarządu. 
 
Ad.1 

Wicestarosta Stanisław Belka 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. 
Udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji 
zadań finansowych ze środków PFRON za I półrocze 2019 roku (załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu). Ponadto poinformowała, ze Powiatowy urząd Pracy ma 
przedłożyć informację o stanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. 
Raczej w pełni nie wykorzystają środków i pod koniec roku będzie proponowane 
przesunięcie środków w formie projektu uchwały na Radę Powiatu. W zakresie 
realizacji rehabilitacji społecznej są realizowane wnioski i mimo nowych 
zmniejszających kryteriów, środków jest za mało na realizację wszystkich wniosków. 
Rada ds. Potrzeb osób Niepełnosprawnych zakończyła w lipcu czwartą kadencje i 
obecnie jest nowy skład na następną kadencję, której Przewodniczącym został 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka ze względu na brak pytań i uwag, zaproponował 
zatwierdzenie omawianego sprawozdania. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań finansowych 
ze środków PFRON za I półrocze 2019 roku. 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 124/366/18 z dnia 27 
września 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Oleśnie (załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu). 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś wyjaśniła, ze w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 
2019 roku ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa 
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w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zmieniających ustawę z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozszerzony 
został katalog uprawnionych do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 
w zakresie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
interwencyjnego, typu specjalistyczno-teraupetycznego, regionalnych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W związku z 
tym przygotowany został projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminy 
Organizacyjnego Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w tym zakresie. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka ze względu na brak pytań, zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały Nr 26/63/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 26/63/2019 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
Nr 124/366/18 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Oleśnie, 
stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
Podpkt.b) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 26/64/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z pismami: 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji dla 
powiatów w wysokości 68 697 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków 
podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności  dla Komendy Powiatowej 
państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie(załącznik nr  5 do niniejszego protokołu), 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji celowej  
w wysokości 19.100 zł  na wypłatę 500+ w Domu Dziecka w Sowczycach (załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu), 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji celowej  
w wysokości 37.875 zł  na wypłatę 500+ w rodzinach zastępczych (załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu), 
- umową pomiędzy Województwem opolskim a Domem dziecka w Sowczycach w 
sprawie  przyznania dotacji w wysokości 20.000 zł na realizacje zadania 
pn.”Osuszenie zawilgoconych ścian w partii cokołu i wykonanie drenażu opaskowego 
w pałacu użytkowanym przez Dom Dziecka w Sowczycach” (załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu).  
  
Wicestarosta Stanisław Belka ze względu na brak pytań i uwag, zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 26/64/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 26/64/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.c) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 26/65/2019 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 26/64/2019 w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 

Wicestarosta Stanisław Belka ze względu na brak pytań i uwag, zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 26/65/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 26/65/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.d) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 26/66/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z pismami: 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu w sprawie zmian planu 
wydatków wynikających z aktualnych potrzeb na kwotę 88.300 zł  (załącznik nr  11 
do niniejszego protokołu), 
- I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie dokonania przeniesień 
planowanych wydatków związane z uzupełnieniem środków na płacach o kwotę 
13.500 zł (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
 
Wicestarosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 26/66/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 26/66/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.e) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 26/67/2019 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 26/66/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz wnioskiem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie 
dokonania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 
21.741 zł (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).  

Wicestarosta Stanisław Belka ze względu na brak pytań i uwag, zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 26/67/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 26/67/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Ad.3 
Podpkt.a) 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Wydziału Programów Rozwoju, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podjęcia decyzji jakie inwestycje będą 
planowane w ramach działania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych w ramach RPOWO na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu). 

Naczelnik Lidia Zientek poinformowała, że nabór do wyżej wymienionego programu 
został już dzisiaj ogłoszony. Jest on w ramach Subregionu Północnego. Podzielono 
środki po 800.000 zł na poszczególnych partnerów. Składanie wniosków będzie 
trwać w dniach 6-13.09.2019r. Rozpatrzenie wniosków będzie w marcu przyszłego 
roku, a realizacja nawet w 2021 roku. Urząd Marszałkowski zaostrzył wymagania i 
nie może być tylko sama instalacja c.o. jako zadanie. Trzeba uzyskać oszczędności 
energii 25% i 30% oszczędności finansowych. Jest 800.000 zł dofinansowania, czyli 
inwestycja na 1 mln zł. Więcej naborów nie będzie i jest mało czasu. Poprosiła o 
wskazania planowanych inwestycji. 

Po zapoznaniu się z pismem Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych w sprawie podjęcia decyzji jakie inwestycje będą 
planowane w ramach działania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych w ramach RPOWO na lata 2014-2020, Zarząd Powiatu w Oleśnie 
postanowił wskazać następujące zadania: 
- termomodernizacja małej sali sportowej w Zespole Szkół w Oleśnie 
(docieplenie ścian i stropodachu, wymiana instalacji c.o. wraz z montażem 
pompy ciepła), 
- pompa ciepła w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie, 
- wymiana kotłowni z węglowej na gazową w Zespole Szkół w Gorzowie Śl. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Wydziału Programów Rozwoju, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie określenia zadań przewidzianych do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
(załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik Lidia Zientek wyjaśniła, że do 23.08.2019r. jest czas na złożenie 
wniosku. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że są trzy niedokończone zadania tj: 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O Praszka  - Gana – Dalachów od km 6+050 
do km 7+770 odcinek długości 1720 mb w m. Gana, ( od drogi na cmentarz w Ganie 
do drogi na kuźnicę w Dalachowie) wartość kosztorysowa 1.977.836,25 zł – jest 
wykonany projekt i zgłoszenie, 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O Praszka  - Gana – Dalachów od km 7+770 
do km 9+175 odcinek długości 1405 mb w m. Dalachów, (od drogi na Kuźnicę w 
Dalachowie do nowej nawierzchni w Dalachowie), wartość kosztorysowa 
1.584.613,29 zł – projekt i zgłoszenie w trakcie realizacji, 
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- przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. 
śląskiego /Wędzina/  od km 0+825 do km 4+425 odcinek długości 3600 mb w m. 
Borki Małe do m. Borki Wielkie (od końca chodnika w Borkach małych do nowej 
nawierzchni w Borkach Wielkich), wartość kosztorysowa 2.297.361,64 zł – jest 
projekt i zgłoszenie. 
Nazwy zadań wraz z kosztami stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
 
Andrzej Łęgosz poinformował, ze w przypadku drugiego zadania projekt i 
zgłoszenie jest w trakcie realizacji ze względu na  problemy z własnością działek. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, ze jest również w ocenie wniosek na 
dofinansowanie remontu ulicy Ligendzy w Borkach Wielkich. 
 
Naczelnik Lidia Zientek poinformowała, ze może pod koniec przyszłego tygodnia 
będzie decyzja na piśmie w tej sprawie. Nasz wniosek został przekazany do ministra 
i premiera. Odnośnie tegorocznego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych  jest 
pula 57 mln zł, z czego na powiaty przypada 17 mln zł, ale z tych środków będą 
realizowane wcześniej przyjęte zadania wieloletnie. Nie wiadomo ile ostatecznie 
będzie środków do podziału. 
 
Po zapoznaniu się z pismem Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych w sprawie określenia zadań przewidzianych do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił wskazać następujące zadania do 
realizacji w latach 2020-2021: 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O Praszka  - Gana – Dalachów od km 
6+050 do km 7+770 odcinek długości 1720 mb w m. Gana, 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O Praszka  - Gana – Dalachów od km 
7+770 do km 9+175 odcinek długości 1405 mb w m. Dalachów, 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. 
śląskiego /Wędzina/  od km 0+825 do km 4+425 odcinek długości 3600 mb w m. 
Borki Małe do m. Borki Wielkie. 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Wydziału Programów Rozwoju, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie określenia możliwości pozyskania 
dofinansowania na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik Lidia Zientek wyjaśniła możliwości pozyskania dofinansowania zgodnie z 
w/w pismem. 
 
Po zapoznaniu się z pismem Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych w sprawie określenia możliwości pozyskania 
dofinansowania na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie, Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił zobowiązać 
Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych do 
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przygotowania koncepcji zadania i określenia wysokości kosztów realizacji 
zadania. 
 
Ad.3 
Podpkt.d) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Komisji Konkursowej w sprawie 
przekazania rekomendacji oferty w konkursie  na wpieranie przez Powiat Oleski 
zadań publicznych w 2019 roku w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji tj.: Ludowy Klub Sportowy Basket, ul. Senatorka 25, 46-
320 Praszka  na zadanie Gminny dzień na sportowo z rajdem rowerowym „Rowerem 
przez Świat 2019” w Gminie Rudniki celem zatwierdzenia wyboru i udzielenia dotacji 
(załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). Ze względu na brak pytań zaproponował 
zatwierdzić wybór i udzielić dotacji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził wybór oferty rekomendowanej przez Komisję Konkursową w 
konkursie  na wpieranie przez Powiat Oleski zadań publicznych w 2019 roku w 
obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji tj.: 
Ludowy Klub Sportowy Basket, ul. Senatorka 25, 46-320 Praszka  na zadanie 
Gminny dzień na sportowo z rajdem rowerowym „Rowerem przez Świat 2019” 
w Gminie Rudniki i podjął decyzję o udzieleniu dotacji w wysokości 2.500 zł.  
 
Ad.3 
Podpkt.e)  
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Urzędu Miejskiego w Oleśnie w 
sprawie pokrycia kosztów wykonania dwóch przyłączy odprowadzających wody ze 
studzienek przy posesji OSP Borki Wielkie (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 
 
Andrzej Łęgosz wyjaśnił, że w trakcie realizacji zadania w Borkach Wielkich Gmina 
Olesno wystąpiła o podłączenie do kanalizacji deszczowej studzienek w dwóch 
miejscach tj koło sklepiku i przed remizą strażacką. Koło sklepiku nie było możliwości 
podłączenie studzienki, ale przed remizą była taka możliwość i zostały wykonane 
prace. Właścicielem gruntu jest Gmina Olesno, otrzymała zgodę na podłączenie się 
do kanalizacji deszczowej, pokryła koszty w wysokości 7.000 zł i obecnie wnioskuje o 
zwrot połowy tej kwoty. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Urzędu Miejskiego w Oleśnie 
w sprawie pokrycia kosztów wykonania dwóch przyłączy odprowadzających 
wody ze studzienek przy posesji OSP Borki Wielkie. Zarząd Powiatu potrzymał 
wcześniejsze stanowisko Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie i wyraził zgodę 
na włączenie ich do kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej na koszt 
właściciela. 
 
Ad.4 
Podpkt.a) 
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Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Urzędu Gminy w Zębowicach w 
sprawie bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych wraz z udzieloną odpowiedzią 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
 
Andrzej Łęgosz złożył wyjaśnienia zgodnie z udzieloną odpowiedzią. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pismo Urzędu Gminy w 
Zębowicach w sprawie bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych wraz z 
udzieloną odpowiedzią Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. 
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Państwa Kornelii i Andrzeja Pisula 
w sprawie zażalenia w zakresie uniemożliwienia wjazdu do posesji wraz z udzieloną 
odpowiedzią przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie (załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
 
Andrzej Łęgosz złożył wyjaśnienia zgodnie z udzieloną odpowiedzią. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pismo Państwa Kornelii i 
Andrzeja Pisula w sprawie zażalenia w zakresie uniemożliwienia wjazdu do 
posesji wraz z udzieloną odpowiedzią przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie. 
 
Ad.4 
Podpkt.c) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą i nałożenia obowiązku 
usunięcia uchybień  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pismo Opolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
obciążenia opłatą i nałożenia obowiązku usunięcia uchybień  w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie i przekazuje wykonanie usunięcia uchybień dyrektorowi 
ZOZ w Oleśnie w miarę posiadanych środków. 
 

Ad.4 
Podpkt.d) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił  informację Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnie w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych (załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu). 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości informację Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych. 
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Ad.5 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że Wydział Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Mieniem przygotował projekt decyzji Zarządu Powiatu w 
sprawie ustanowienia trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1940 O położoną w 
Wachowie oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 
- 425/138 na k.m. 1 o pow. 0,0145 ha, 
- 427/88 na k.m. 1 o pow. 0,0136 ha. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie wnioskowanego trwałego zarządu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1940 O 
położoną w Wachowie oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek: 
- 425/138 na k.m. 1 o pow. 0,0145 ha, 
- 427/88 na k.m. 1 o pow. 0,0136 ha. 
 
Ad.6 
Podpkt.a) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił informację o naborze na rok szkolny 
2019/2020 według stanu na dzień 29.07.2019r. (załącznik nr 27 do niniejszego 
protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją o naborze na rok szkolny 
2019/2020 według stanu na dzień 29.07.2019r. 
 
Ad.6 
Podpkt.b) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił decyzję Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie nakazu zapewnienia 
prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu (załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśnił, że termin realizacji jest do 31.08.2020r., a dyrektor szkoły zna treść tej 
decyzji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości decyzję Opolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie nakazu 
zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w internacie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 
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Ad.6 
Podpkt.c) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Polskiego Związku Działkowców 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Oleśnie w sprawie udzielenia sponsoringu w 
organizacji obchodów 60-lecia Rodzinnych Ogrodów działkowych im. Tadeusza 
Kościuszki w Oleśnie (załącznik 29 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że nie ma 
możliwości prawnych bezpośredniego udzielenia dofinansowania stowarzyszeniom i 
wniósł o przyjęcie takiego stanowiska Zarządu. 

 
Po zapoznaniu się z pismem Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego w Oleśnie w sprawie udzielenia sponsoringu, Zarząd 
Powiatu w Oleśnie postanowił, że nie ma możliwości prawnych 
bezpośredniego udzielenia dofinansowania stowarzyszeniom.  
 
Ad.6 
Podpkt.d) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Rudnikach w sprawie o objęcie honorowym patronatem V 
Nocnego turnieju Piłki Nożnej (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że 
można przekazać jeden puchar. 

 
Po zapoznaniu się z pismem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach w sprawie o objęcie honorowym patronatem V Nocnego turnieju 
Piłki Nożnej, Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił przekazać puchar. 
 
Ad.6 
Podpkt.e) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie do pierwszej 
klasy LO jako 25 kandydatki (załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 
Zaproponował przyjęcie stanowiska o zachowaniu przyjętych zasad tworzenia klas. 
Nabór jest jeszcze nie zakończony. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pismo Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie wyrażenie zgody na 
przyjęcie do pierwszej klasy LO jako 25 kandydatki i postanowił podtrzymać 
swoje wcześniejsze stanowisko odnośnie zachowania przyjętych zasad 
tworzenia klas. 
 
Ad.6 
Podpkt.f) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie do pierwszej klasy LO jako 25 kandydatki 
(załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). Zaproponował przyjęcie stanowiska o 
zachowaniu przyjętych zasad tworzenia klas. Nabór jest jeszcze nie zakończony. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pismo Zespołu Szkół w 
Oleśnie w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie do pierwszej klasy LO jako 25 
kandydatki i postanowił podtrzymać swoje wcześniejsze stanowisko odnośnie 
zachowania przyjętych zasad tworzenia klas. 
 
Ad.6 
Podpkt.g) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie remontu dachu i przydzielenia kwoty 3.000 zł na wykonanie bieżącego 
remontu (załącznik nr 33 do niniejszego protokołu).  
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że można szkole zaproponować 
obecnie pokrycie wydatków związanych z tym remontem z własnych środków, a po 
zakończeniu września br czyli rozpoczęciu się nowego roku szkolnego będą 
spotkania ze szkołami w celu ustalenia wysokości niedoborów i będą one 
uzupełniane. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie remontu dachu i postanowił, aby szkoła obecnie pokryła koszty 
remontu w ramach posiadanych środków. Po rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego będzie analizowana sprawa niedoborów finansowych w oświacie i 
będą określane potrzeby finansowe wszystkich szkół. 
 
Ad.6 
Podpkt.h) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Życie mamy w sprawie prośby o 
patronat honorowy Ogólnopolskich Targów Turystyki Rodzinnej (załącznik nr 34 do 
niniejszego protokołu). Zaproponował przekazać w/w wniosek do Wydziału Promocji i 
Rozwoju Gospodarczego celem rozpoznania sprawy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Życie mamy w sprawie 
prośby o patronat honorowy Ogólnopolskich Targów Turystyki Rodzinnej i 
postanowił go przekazać do Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego 
celem rozpoznania sprawy. 
 
Ad.7 
 
Wicestarosta Stanisław Belka udzielił głosu Naczelnikowi Komunikacji i Transportu 
celem omówienia informacji o stanie przewozu osób w powiecie oleskim (załącznik nr 
35 do niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik Maciej Pyziak poinformował, że w Urzędzie Wojewódzkim w ubiegłym 
tygodniu odbyło się spotkanie odnośnie zasad naboru wniosków. Z dniem 
18.07.2019r. w życie weszła ustawa z dnia 15.05.2019r. o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w myśl której 
można uzyskać dopłatę ze środków Funduszu w kwocie nie wyższej niż 1 zł do 
wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Dopłacie ze środków 
Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące 
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przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu w życie 
ustawy tj po 18.07.2019r.  warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze 
środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniej niż 10% 
oraz zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. Wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłata organizator 
składa do wojewody od 1.08-12.08.2019r. Należy podjąć decyzję czy jest wola 
powiatu na uruchomienie nowej linii i złożenia wniosku o dofinansowanie na ten rok 
tej linii we wskazanym terminie oraz zabezpieczenie środków własnych. Nowa trasa 
powinna być społecznie zasadna dla osób najbardziej potrzebujących. Uważa, że 
lepiej poczekać jakie będzie zapotrzebowanie od września br , czyli rozpocznie się 
nowy rok szkolny, gdzie jest podwójny rocznik. Sprawę należy społecznie 
skonsultować. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją Wydziału Komunikacji i 
Transportu o stanie przewozu osób w powiecie oleskim oraz możliwości 
złożenia wniosku na uzyskanie dopłat ze środków Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i postanowił 
monitorować potrzeby społeczne w kierunku ewentualnego złożenia wniosku 
do Wojewody w przyszłym roku. 
 
Ad.8 
 
Wicestarosta Stanisław belka poinformował, że na wcześniejszych posiedzeniach 
Zarządu Powiatu była przedstawiana sprawa firmy Geoserwis s.s Marcin Wróblewski 
Sylwia Wróblewska w sprawie niedotrzymania terminu realizacji zadania. Obecnie 
trwa polemika z tą firmą. Członkowie Zarządu otrzymali korespondencję w tej 
sprawie (załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). Wydział Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Mieniem przygotował projekt odpowiedzi do w/w firmy 
zaakceptowaną przez radcę prawne (załącznik nr 37 do niniejszego protokołu) 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zaakceptował treść odpowiedzi przygotowaną przez 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem do firmy 
Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski Sylwia Wróblewska. 
 
Sekretarz Danuta Antas przedstawił przesłaną droga e-mailową skargę Pani Anny 
Melcer na działanie organu wykonawczego (załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśniła, że został przygotowany projekt odpowiedzi, który odczytała  
zgodnie z załącznikiem nr 39 do niniejszego protokołu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zaakceptował treść projektu odpowiedzi na skargę 
Pani Anny Melcer na działanie organu wykonawczego. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka odczytał informację Powiatowego Centrum Zdrowia 
s.a. w Kluczborku w sprawie awarii bloku operacyjnego i wstrzymania od dnia 
25.07.2019r. wszystkich operacji (załącznik nr 40 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.9 
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Wicestarosta  Stanisław Belka ze względu na brak uwag do protokołów z 24 i 25 
posiedzenia Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
protokół Nr 24/2019 z posiedzenia odbytego w dniu  11 lipca 2019 roku i 
protokół nr 25/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 15 lipca 2019 roku 

Wicestarosta Stanisław Belka ze względu na omówienie wszystkich punktów 
porządku obrad, dokonał zamknięcia 26 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 
 


