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BRZ.0022.22.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 27/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 8 sierpnia 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. Roman Neugebauer      - Skarbnik Powiatu 
2. Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                 Sportu 
3. Maciej Pyziak       - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 
4. Natalia Krzak       - podinspektor w Biurze Kontroli i Analiz 
 

Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1430. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1545 

 

Porządek 27 posiedzenia: 
1. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 27/68/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 27/69/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
2. Podjęcie decyzji w sprawie: 

a) zatwierdzenia protokołu z kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Oleski Pani Jolancie 
Pietruk i Panu Krzysztofowi Ząbkowskiemu, 

b) wyrażenia zgody na kontynuację zindywidualizowanej ścieżki nauczania 
uczennicy kl.II LO w Zespole Szkół w Oleśnie, 

c) przydzielenia 0,67 godziny dla nauczyciela realizującego na terenie 
Zespołu Szkół w Oleśnie projektu ekologicznego „Pszczoły w mieście”, 

d) przywrócenia realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie 
rozszerzonym w klasach III w Zespole Szkół w Oleśnie, 

e) wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie w związku z 
ogłoszeniem naboru wniosków do działania 5.3.1 dziedzictwo kulturowe i 
kultura, 

f) złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji na dofinansowanie Domu 
Pomocy Społecznej w Radawiu oraz wskazanie wysokości środków 
wlanych Powiatu.  
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3. Sprawy różne. 
 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
 

Ad.1 
Podpkt.a) 
 
Starosta Oleski 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. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 27/68/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z pismami: 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie podziału dotacji dla 
powiatów w wysokości 70 280 zł  z przeznaczeniem na realizację dodatku 
wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (załącznik nr  2 do niniejszego protokołu), 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji celowej  
w wysokości 42 659 zł  na zabezpieczenie środków na opłacenie składek na 
ubezpieczenia zdrowotne (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu), 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji celowej  
w wysokości 71 000 zł  na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o 
niepełnosprawności (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 
- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zwiększenia dotacji celowej  
w wysokości 5 061 zł  na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 27/68/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 27/68/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 27/69/2019 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 27/68/2019 w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 
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Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 27/69/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 27/69/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.a) 

Natalia Krzak przedstawiła pismo przekazujące Zarządowi Powiatu celem 
zatwierdzenia protokół z kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielonej przez Powiat Oleski Pani Jolancie Pietruk i Panu Krzysztofowi 
Ząbkowskiemu jako organowi prowadzącemu : Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Oleśnie oraz Szkołę Policealna dla Dorosłych w Oleśnie za okres od 
01.01.2018r. do 31.12.2018r. (pismo wraz z protokołem  kontroli stanowi załącznik nr 
8 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, ze kontrola nie wykazała nieprawidłowości, 
organ prowadzący podpisał protokół z kontroli i nie wniósł do niego zastrzeżeń. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie protokołu z kontroli. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził 
protokół z kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej 
przez Powiat Oleski Pani Jolancie Pietruk i Panu Krzysztofowi Ząbkowskiemu. 

Ad.2 
Podpkt.b) 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie wyrażenia zgody na kontynuację zindywidualizowanej ścieżki nauczania 
uczennicy kl.II LO w Zespole Szkół w Oleśnie (załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu). W poprzednim roku szkolnym uczennica miała przyznane dwie godziny 
lekcyjne na realizacje zadań z matematyki – zakres podstawowy. 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że jest opinia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, z której wynika, że dotychczasowe zajęcia 
przyniosły efekt, ale wskazuję się na kontynuację tych zajęć. 

Starosta Roland Fabianek zawnioskował o przydzielenie jednej godziny lekcyjnej 
zindywidualizowanej ścieżki nauczania na rok szkolny 2019/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków głosami 4”za” i 1 
„wstrzymującego się” wyraził zgodę na kontynuację zindywidualizowanej 
ścieżki nauczania uczennicy kl.II LO w Zespole Szkół w Oleśnie w ilości jednej 
godziny lekcyjnej na rok szkolny 2019/2020. 

Ad.2 
Podpkt.c) 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przydzielenia 0,67 godziny dla nauczyciela realizującego na terenie Zespołu 
Szkół w Oleśnie projektu ekologicznego „Pszczoły w mieście” (załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu). 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o negatywne rozpatrzenie wniosku. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie 
rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przydzielenia 0,67 
godziny dla nauczyciela realizującego na terenie Zespołu Szkół w Oleśnie 
projektu ekologicznego „Pszczoły w mieście”. 

Ad.2 
Podpkt.d) 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przywrócenia realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie 
rozszerzonym w klasach III w wymiarze 4 godzin w roku szkolnym 2019/2020 
(załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o  przywrócenie realizacji przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w zakresie rozszerzonym w klasach III w Zespole Szkół w Oleśnie w 
wymiarze 4 godzin w roku szkolnym 2019/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków głosami 4”przeciw” i 1 
„wstrzymującego się” negatywnie rozpatrzył wniosek  Zespołu Szkół w Oleśnie 
w sprawie  przywrócenia realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym w klasach III w wymiarze 4 godzin w roku szkolnym 
2019/2020. 

Ad.2 
Podpkt.e) 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Wydziału Programów Rozwoju, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o 
dofinansowanie w związku z ogłoszeniem naboru wniosków do działania 5.3.1 
dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 (załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśnił, ze Gmina Olesno zamierza ubiegać się o dofinasowanie w 
wysokości 80.000 zł na remont wieży widokowej w budynku administracyjnym 
położonym w Oleśnie przy ul. Pieloka 21. Powiat jako współwłaściciel budynku byłby 
partnerem w projekcie. Wkład własny wyniósł by 14.000 zł, czyli po 7000 zł 
odpowiednio Powiat Oleski i Gmina Olesno. Jednakże Starostwo Powiatowe w 
Oleśnie zajmuje w tym budynku 42% powierzchni i  procentowo naliczany wkład 
własny od zajmowanej powierzchni ze strony Powiatu wynosił by  5880 zł. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody się we wnioskowanej sprawie. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na ubieganie się  jako partner z Gminą Olesno o dofinansowanie w 
związku z ogłoszeniem naboru wniosków do działania 5.3.1 Dziedzictwo 
kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 na remont wieży widokowej w budynku 
administracyjnym w Oleśnie przy ul. Pieloka 21  z udziałem we wkładzie 
własnym w wysokości 7.000 zł. 

Ad.2 
Podpkt.f) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił pismo Wojewody Opolskiego w sprawie 
złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji na dofinansowanie Domu Pomocy 
Społecznej w Radawiu z przeznaczeniem na remont budynku w zakresie: malowanie 
elewacji budynku „ANEKS”, malowanie części elewacji budynku głównego (ściana 
czołowa i boczna), pokrycie dachu papą gr 5,2 mm oraz wskazanie wysokości 
środków własnych Powiatu i przesłanie oświadczenia do Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia w terminie do dnia 14.08.2019r. (załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu). Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z Wojewodą.  

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że rozmawiał z dyrektorem Domu 
Społecznej w Radawiu i środki na wkład własny dyrektor zabezpieczy w ramach 
budżetu DPS-u. 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił pismo Domu Pomocy Społecznej 
Radawiu w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków na remont i 
malowanie części zniszczonej elewacji budynku DPS , którego koszt według wyceny 
wynosi 79.380 zł (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). W związku z przyznaną 
dotacją od Wojewody koszty malowania w części zostaną pokryte. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o 
przyjęciu dotacji od Wojewody Opolskiego i zabezpieczeniu środków własnych w 
budżecie Domu Pomocy Społecznej w Radawiu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na złożenie oświadczenia o przyjęciu dotacji od Wojewody Opolskiego 
na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Radawiu z przeznaczeniem na 
remont budynku w zakresie: malowanie elewacji budynku „ANEKS”, 
malowanie części elewacji budynku głównego (ściana czołowa i boczna), 
pokrycie dachu papą gr 5,2 mm oraz wskazuje zabezpieczenie środków 
własnych Powiatu w wysokości 10.000 zł w budżecie Domu Pomocy Społecznej 
w Radawiu. 

Ad.3 

Wicestarosta Stanisław belka poinformował, ze odnośnie dofinansowań do usług 
transportowych, o których była mowa na poprzednim posiedzeniu Zarządu, są  
sygnały o znacznych środkach na ten cel i żeby się o nie ubiegać. Można się starć o 
dofinansowanie do nowej linii lub przywrócenie zlikwidowanej wcześniej linii ze 
względów finansowych. Było zrobione rozeznanie.  Firma Usługi Transportowe Beata 
Aleksandra Jeziorowska z Olesna przygotowała kalkulacje przywrócenia połączeń 
przy  z 2016 roku linii: Olesno, Bobrowa przez Boroszów, Biskupice, Kościeliska, 
Jastrzygowice, Gorzów Śl., Nowa Wieś, Praszka, Strojec, Faustianka, Porąbki, 
Rudniki, Żurawie, Cieciułów, Bugaj, Bobrowa, bugaj, Cieciułów, Żytniów, Sternalice, 
Psurów, Radłów, Kolonia Biskupska, Olesno przy 4 kursach z uwzględnieniem 
dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, z której wynika, że koszt własny Starosta 
Powiatowego wynosił by 3.448 zł miesięcznie (załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu).  

Naczelnik Maciej Pyziak poinformował, że raczej temat może się nie ograniczyć się 
do jednej linii. Wyliczenia w/w firmy pokazują, że dofinansowanie w wysokości 1 zł 
nie pokryje deficytu nierentownej linii.  
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Starosta Roland Fabianek zaproponował przyjąć do wiadomości pismo firmy i 
pozostawić sprawę złożenia wniosku o dofinansowanie linii autobusowych do 
następnego naboru i w dalszym ciągu monitorować sprawę. Ponadto zebrać 
informację o ilości złożonych wniosków i sprawdzać termin ogłoszenia następnego 
naboru. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pismo Firmy Usługi 
Transportowe Beata Aleksandra Jeziorowska z Olesna w sprawie przywrócenia 
połączeń  z 2016 roku oraz postanowił pozostawić sprawę złożenia wniosku do 
Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie linii autobusowych do następnego 
naboru i w dalszym ciągu monitorować sprawę. Ponadto zebrać informację o 
ilości złożonych wniosków i sprawdzać termin ogłoszenia następnego naboru. 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że Prokuratoria Generalna 
Rzeczpospolitej Polskiej przesłała wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o zapłatę  
odszkodowania za utracone mienie (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). W 
styczniu br Sąd Okręgowy w Opolu wydał wyrok w tej sprawie (załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu), w którym zasądzono od Skarbu Państwa – Starosty 
Oleskiego na rzecz powódki kwotę 293.550 zł wraz odsetkami oraz zwrotem kosztów 
postępowania. Sprawa toczyła się od paru lat. Według przepisów Skarb Państwa jest 
zadaniem zleconym, a więc środki na wypłatę tego odszkodowania powinny być 
przekazane od Wojewody. Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego nie 
kwestionuje zasadności przekazania środków na ten cel, ale jest kwestia kiedy. Ten 
Wydział musi otrzymać zlecenie z wydziału merytorycznego, po czym dokonuje 
zapotrzebowania do Ministra. Jest to informacja dla Zarządu Powiatu, który 
dysponuje budżetem powiatu, że takie środki należy wypłacić i to najlepiej w terminie 
14 dni od dnia wyroku, aby odsetki nie wzrastały. Na najbliższej sesji dokonania się 
uzupełnienia planu finansowego w tym zakresie.  

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 27 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 
 
 


