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BRZ.0022.23.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 28/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 28 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. Danuta Antas       - Sekretarz Powiatu 
2. Roman Neugebauer      - Skarbnik Powiatu 
3. Ewa Cichoń       - Przewodnicząca Rady Powiatu 
4. Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                 Sportu 
5. Elżbieta Hadaś       - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                  w Oleśnie 
6. Mariusz Chlebowski         - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 
                                                 i Gospodarki Mieniem 
7. Dorota Janikowska-Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,  
                                                             Rolnictwa i Leśnictwa 

Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 800. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1210 

 

Porządek 28 posiedzenia: 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 
roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej i informacją o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
 
2. Przyjęcie materiałów na IX sesję Rady Powiatu w Oleśnie: 

a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za rok 
2018, 

b) sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie Powiatu 
Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborku, Nadzór Wodny w 
Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w 
Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich, Nadzór Wodny w 
Kłobucku, 

c) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 



2 
 

d) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość, 

e) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w 
sprawie utworzenia  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Oleśnie, 

f) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie, 

g) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie, 

h) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce, 

i) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w 
Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu, 

j) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28.02.2019 roku w sprawie 
określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Oleskiego na 2019 rok, 

k) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 

 
3. Sprawy oświatowe: 

a) zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 
2019/2020: 
- Zespołu Szkół w Oleśnie, 
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, 
- Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce, 
- I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, 
- Zespołu Szkół w Gorzowie Śl., 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, 
- Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 

b) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w Zespole 
Szkół Zawodowych w Oleśnie 8 kolejnych uczniów na rok szkolny 
2019/2020 do klasy I Branżowej Szkoły I stopnia, 

c) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie w roku 
szkolnym 2019/2020 zajęć rewalidacyjnych  dla uczennicy kl.IId 
Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie, 

d) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie w roku 
szkolnym 2019/2020 zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl.IIIc 
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Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie,  

e) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przywrócenia 
zakresu rozszerzonego drugiej grupy WOS w klasach drugich w roku 
szkolnym 2019/2020, 

f) rozpatrzenie pisma Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 
sprawie przesunięcia przyznanej kwoty 500 zł dofinasowania na 
zorganizowanie maratonu Kolarskiego „Dobrodzieńska Seta” i 
przeznaczeniu jej na zorganizowanie imprezy kulturalnej – koncert 
fortepianowy „Urodziny Frycka”. 

4. Podjęcie uchwał: 
a) Nr 28/70/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, 
b) Nr 28/71/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
c) Nr 28/72/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
5. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  w charakterze 
partnera do złożonych propozycji współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu do wspólnego przygotowania i realizacji projektów 
partnerskich pn.: 

a) "Nie - Sami - dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających 
osoby niesamodzielne - II edycja" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
udzielenie upoważnienia dyrektorowi PCPR w Oleśnie do podejmowania 
działań w zakresie programu, 

b) "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" 
w ramach przewidywanego w drugiej połowie września br konkursu 
ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja Społeczna. 

 
6. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia upoważnień  do przeprowadzenia 
kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu i Szkole 
Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Julianpolu. 
 
7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w 
sprawie przekazania środków pieniężnych z przeznaczeniem na wykonanie 
niezbędnych prac remontowych. 
 
8. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie nieruchomościami położonymi w 
Wysokiej, Pakoszowie, Bąkach i Kolonii Biskupskiej. 
 
9. Rozpatrzenie pisma firmy Geoserwis. 
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10. Sprawy różne. 
 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.1 
 
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. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer omówił: 
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 roku 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), 
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 
zespołów opieki zdrowotnej Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 roku ( załącznik nr 
3 do niniejszego protokołu), 
- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 
roku. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu 
wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zespołów opieki 
zdrowotnej i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i 
postanowił je przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie 
Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 5.09.2019r. 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 
przedłożył sprawozdanie z działalności urzędu za 2018 rok celem przedstawienia go 
Radzie Powiatu w Oleśnie. Zaproponował je przekazać radnym jako materiał sesyjny 
i zostanie ono omówione na komisjach. 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2018 rok 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie 
za 2018 rok. 
 
Ad.2 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk poinformowała, że zgodnie z 
obowiązkiem wynikającym z art. 250 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo 
wodne kierownicy nadzoru wodnego przedstawiają właściwej radzie powiatu roczne 
sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu. Na terenie Powiatu 
Oleskiego działa sześć nadzorów wodnych i w związku z wyżej wymienionym 
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zapisem ustawy poszczególne nadzory wodne przedłożyły roczne sprawozdania z 
działań podejmowanych na terenie Powiatu Oleskiego tj.: 
- Nadzór Wodny w Kluczborku (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 
- Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 
- Nadzór Wodny w Wieluniu (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu),  
- Nadzór Wodny w Kępnie (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),  
- Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
- Nadzór Wodny w Kłobucku (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Sprawozdania zawierają dane o zakresie zadań i ich realizacji w 2018 roku. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie 
Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborku, Nadzór Wodny w 
Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, 
Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich, Nadzór Wodny w Kłobucku. 
 
Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu) i zaproponował go przedłożyć Radzie Powiatu na najbliższej 
sesji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 
października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość (załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że 11 lipca 2019 roku został opublikowana 
ustawa zmieniająca zapisy Karty Nauczyciela, który wskazuje, że organ prowadzący 
szkoły określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, który nie przekracza 20 godzin. Do tej pory było 22 godziny.  
Jednocześnie ta zmiana będzie skutkowała tym, że w technikach nauczycielom 
kształcenia praktycznego zwiększy się ilość godzin z 18 do 20. Ponadto w uchwale 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr XX/160/12 proponuje się skreślenie § 1, ponieważ te 
zapisy obecnie są w ustawie. Projekt podlega opiniowaniu przez związki zawodowe i 
do dnia sesji będą one przedłożone.  
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 
roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość. 
 
Ad.2 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 
30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia  Centrum Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego w Oleśnie (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).  Wyjaśniła, że 
zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw zakłada funkcjonowanie tylko dwóch rodzajów 
placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych:  dotychczasowe placówki kształcenia ustawicznego oraz nowe 
placówki o nazwie centrum kształcenia zawodowego. W związku z powyższym 
dotychczasowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie należy 
zmienić nazwę , a następnie wraz z centami kształcenia w Oleśnie, Praszce i 
Dobrodzieniu przekształcić w centra kształcenia zawodowego. 
W tym zakresie zostały też przygotowane kolejne projekty uchwał, przedłożone 
Zarządowi. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku 
w sprawie utworzenia  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w 
Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.f) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie (załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu). 
Ponadto zaproponowała poprawkę do czterech projektów uchwał w sprawie 
przekształceń w centra kształcenia zawodowego tj w § 1  zapis  „i włącza się je do” 
zmienić na zapis „wchodzące w skład”. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
propozycję poprawki zgłoszoną przez Naczelnika Renatę Płaczek-Zielonkę do 
czterech projektów uchwał w sprawie przekształceń w centra kształcenia 
zawodowego tj w § 1  zapis  „i włącza się je do” zmienić na zapis „wchodzące 
w skład”. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesji w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.g) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie (załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.h) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce (załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Praszce. 
 
Ad.2 
Podpkt.i) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania 
Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Dobrodzieniu (załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w 
Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu. 
 
Ad.2 
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Podpkt.j) 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 
zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadania 
zabezpieczonych na rehabilitację zawodową uchwalonych Uchwałą Rady Powiatu w 
Oleśnie Nr V/26/2019 w dniu 28 lutego 2019 roku. W związku z powyższym został 
przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28.02.2019 roku w sprawie określenia 
zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok, 
uwzględniający proponowane przesunięcia środków (załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu). 
  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na IX sesji w dniu 
05.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28.02.2019 roku w 
sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Oleskiego na 2019 rok. 
 
Ad.2 
Podpkt.k) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z uzasadnieniem stanowiące 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
Następnie poinformował, że jest problem z realizacją zadania termomodernizacji 
budynków warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce drugiej 
części tj wymiana oświetlenia i pompa ciepła. Ogłoszono przetarg i na te dwa osobne 
zadania wpłynęło po jednej ofercie, które w sumie są droższe o ponad 193.000 zł. 
Nie ma szans na uzyskanie większego dofinansowania – dostaniemy 500.000 zł. Bez 
zabezpieczenia środków w budżecie nie można rozstrzygnąć przetargu. Ogłoszenie 
kolejnych może spowodować brak chętnych lub nawet wyższe oferty. Zaproponował 
sprawdzić możliwości zwiększenia kwoty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub pokrycie tych braków z 
zaciągniętego kredytu w tym roku na wydatki drogowe. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił: 
- sprawdzić możliwości zwiększenia kwoty pożyczki zaciągniętej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na termomodernizację 
warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce i w 
przypadku możliwości takiego zwiększenia uwzględnić stosowną zmianę w tej 
sprawie w projekcie uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego uwzględniającą zwiększenie kwoty pożyczki oraz 
zabezpieczenie wkładu własnego z wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie oraz przygotować dodatkowe dwa projekty Uchwał Rady Powiatu w 
Oleśnie na IX sesję w dniu 05.09.2019r. tj: 
          - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia  
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            11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
            w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
            Opolu, 
          - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 
            24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
            finansowej Powiatu Oleskiego; 
- w przypadku braku możliwości zwiększenia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu brakującą kwotę 
około 193.000 zł na termomodernizację warsztatów w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce zabezpieczyć z kredytu zaciągniętego na 
wydatki drogowe i uwzględnić tą zmianę w projekcie uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego na IX sesję w dniu 
05.09.2019r. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w budżecie powiatu nie są 
zabezpieczone środki na dodatkowy wniosek o dofinansowanie remontu ulicy 
Ligendzy w Borkach Wielkich. Do tej pory nie ma informacji o udzieleniu 
dofinansowania i w jakiej wysokości  i prawdopodobnie do dnia sesji takiej informacji 
nie będzie. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w przypadku pozyskania informacji o 
udzieleniu dofinansowania do remontu ulicy Ligendzy w Borkach Wielkich, zostanie 
zwołana kolejna sesja Rady Powiatu w Oleśnie, aby zabezpieczyć środki w budżecie. 
 
Ad.3 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Oleśnie, w którym 
uwzględniono : 
- 6 klas pierwszych tj po trzy klasy po gimnazjum i po szkole podstawowej, łącznie 
155 uczniów, 
- liczba godzin ogółem – 613, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 34,85, 
- liczba godzin wakatu – 8 (j. angielski), 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 21 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół w Oleśnie pod warunkiem wprowadzenia następujących zmian: 

- zweryfikować liczbę przedmiotów w zakresie rozszerzonym w klasie 
pierwszej Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Szkoły Podstawowej, 
zgodnie z wcześniejszą decyzją, 
- realizacja zajęć plastyki bez podziału na grupy. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie, w którym uwzględniono : 
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- 4 klasy pierwsze tj 3 klasy technikum i jedna klasa liceum ogólnokształcącego, 
łącznie 106 uczniów, 
- liczba godzin ogółem – 652,47, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 42,17, 
- liczba godzin wakatu – 45,68, 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 22 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie z uwagą o 
rozważenie możliwość połączenia zajęć kształcenia zawodowego w ramach 
grupy zawodowej technik ekonomista, realizowanej w klasie pierwszej 
technikum na podbudowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ponadto prosi 
się  o zwrócenie uwagi na sposób ujęcia w aneksie godzin nauczycielskich 
wykonywanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru 20 godzin.  
 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, w 
którym uwzględniono : 
- 8 klas pierwszych tj 4 klasy technikum i 4 klasy branżowej szkoły I stopnia, łącznie 
219 uczniów, 
- liczba godzin ogółem – 883,54, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 54,5, 
- liczba godzin wakatu – 5,68, 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 23 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie pod warunkiem wprowadzenia 
następujących zmian: 
- realizacja zajęć kosztorysowanie w praktyce w kl. IV tb bez podziału na grupy; 
- zweryfikować liczbę przedmiotów w zakresie rozszerzonym w klasie pierwszej  
  Technikum na podbudowie Szkoły Podstawowej, przydzielając po jednym na 
   oddział. Ewentualnie jeden przedmiot może być realizowany jako dodatkowy,  
   wspólnie dla tych klas pierwszych; 
- język niemiecki zawodowy w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w  
  klasach pierwszych Szkoły Branżowej I Stopnia bez podziału na grupy; 
- łączny wymiar doradztwa zawodowego może wynosić 5 godzin. 
Ponadto prosi się  o zwrócenie uwagi na sposób ujęcia w aneksie godzin 
nauczycielskich wykonywanych w ramach tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru 20 godzin. 
  
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Praszce, w którym uwzględniono : 
- 7 klas pierwszych tj 5 klasy technikum i 2 klasy branżowej szkoły I stopnia, łącznie 
179 uczniów, 
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- liczba godzin ogółem – 990,53, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 100 + 63 rozszerz., 
- liczba godzin wakatu – 0, 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 24 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej Nr 1 w Praszce. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, 
w którym uwzględniono : 
- 2 klasy pierwsze, łącznie 60 uczniów, 
- liczba godzin ogółem – 273,66, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 9 + 71 rozszerz., 
- liczba godzin wakatu – 21,92, 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 25 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020       
I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl., w którym 
uwzględniono : 
- 2 klasy pierwsze technikum, łącznie 71 uczniów, 
- liczba godzin ogółem – 504,53, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 51, 
- liczba godzin wakatu – 22,16, 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 26 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół w Gorzowie ŚL. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu, w którym uwzględniono : 
- 5 klas pierwszych w tym: 1 klasa liceum ogólnokształcącego, 1 klasa technikum, 3 
klasy branżowej szkoły I stopnia, łącznie 107 uczniów, 
- liczba godzin ogółem – 690,16 + 70 kurs, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 20 + 68,65 rozszerz., 
- liczba godzin wakatu – 8, 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 27 do 
niniejszego protokołu). 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu, w którym uwzględniono : 
- 5 oddziałów łącznie, łącznie 54 uczniów i 48 wychowanków, 
- liczba godzin ogółem – 649,64, 
- liczba godzin z podziałem na grupy 6, 
- liczba godzin wakatu – 0, 
Następnie omówiła uwagi i wnioski do aneksu zgodnie z załącznikiem nr 28 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu z uwagą o konieczności 
zweryfikowania łącznego przydziału liczby godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela do wymiaru nieprzekraczającego 0,5 tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zgodnie z art.35 Karty Nauczyciela.  

 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pisma Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie wyrażenia na przyjęcie w Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie 8 kolejnych uczniów na rok szkolny 2019/2020 do klasy I 
Branżowej Szkoły I stopnia (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przyjęcie w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie 8 kolejnych 
uczniów na rok szkolny 2019/2020 do klasy I Branżowej Szkoły I stopnia. 

Ad.3 
Podpkt.c) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na 
przydzielenie w roku szkolnym 2019/2020 1 godziny zajęć rewalidacyjnych  dla 
uczennicy kl.IId Technikum Logistycznego (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami należą się dwie godziny rewalidacyjne. Po 
wyrażeniu zgody szkoła winna przygotować w tym zakresie stosowny aneks do 
arkusza organizacyjnego. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie w roku szkolnym 2019/2020 2 godzin zajęć 
rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla uczennicy kl.IId 
Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i 
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Ogólnokształcących w Oleśnie i wskazuje konieczność ujęcia tej sprawy w 
kolejnym aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 

Ad.3 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na 
przydzielenie w roku szkolnym 2019/2020 1 godziny zajęć rewalidacyjnych  dla 
uczennicy kl.IIIc Technikum Ekonomicznego (załącznik nr 31 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami należą się dwie godziny 
rewalidacyjne. Po wyrażeniu zgody szkoła winna przygotować w tym zakresie 
stosowny aneks do arkusza organizacyjnego. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie w roku szkolnym 2019/2020 2 godzin zajęć 
rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla uczennicy kl.IIIc 
Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie i wskazuje konieczność ujęcia tej sprawy w 
kolejnym aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 

Ad.3 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przywrócenia zakresu rozszerzonego drugiej grupy WOS w klasach drugich 
w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 

Po zapoznaniu się pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przywrócenia 
zakresu rozszerzonego drugiej grupy WOS w klasach drugich w roku szkolnym 
2019/2020, Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił, żeby sprawa została 
uregulowana do końca września w taki sposób, aby nie było tzw „okienek 
lekcyjnych” i jednocześnie był realizowany zakres rozszerzony WOS. 
 
Ad.3 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w sprawie przesunięcia przyznanej kwoty 500 zł dofinasowania na 
zorganizowanie maratonu Kolarskiego „Dobrodzieńska Seta” i przeznaczeniu jej na 
zorganizowanie imprezy kulturalnej – koncert fortepianowy „Urodziny Frycka” 
(załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w sprawie przesunięcia przyznanej kwoty 500 zł dofinasowania 
na zorganizowanie maratonu Kolarskiego „Dobrodzieńska Seta” i 
przeznaczeniu jej na zorganizowanie imprezy kulturalnej – koncert 
fortepianowy „Urodziny Frycka” i postanowił nie wyrazić zgody na dokonanie 
przesunięcia środków. 
 
Ad.4 
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Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Powiatu Kluczborskiego w sprawie 
wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do 
kategorii dróg gminnych wraz z dołączona opinią Burmistrza Miasta Kluczborka 
wyrażającego wolę przejęcia proponowanych dróg (załącznik nr 34 do niniejszego 
protokołu). W związku z powyższym został przygotowany  projekt uchwały Zarządu 
Powiatu w Oleśnie  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 35 do 
niniejszego protokołu).  
Następnie ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie w sprawie podjęcia 
projektu Uchwały Nr 28/70/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 28/70/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, 
stanowiącą załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 28/71/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z pismami: 
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Oleskim w sprawie 
zmiany planu dotyczącego przesunięcia środków z wynagrodzeń na wydatki 
rzeczowe (załącznik nr 37 do niniejszego protokołu), 
-Domu dziecka w Sowczycach w sprawie zmian planu dotyczącego przesunięcia 
środków z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe (załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 28/71/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 28/71/2019 w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

Ad.4 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 28/72/2019 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 28/71/2019 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 28/72/2019. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 28/72/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 
Podpkt.a) 

Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że zwraca się z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  w charakterze partnera do 
złożonej propozycji współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.:"Nie - Sami - 
dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II 
edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
udzielenie upoważnienia dyrektorowi PCPR w Oleśnie do podejmowania działań w 
zakresie programu. Głównym celem realizacji projektu będzie otworzenie bezpłatnej 
wypożyczalni sprzęty rehabilitacyjnego na czas określony oraz poradnictwo dla osób 
niepełnosprawnych.  Z projektu można pozyskać 94,5% dofinansowania, a wkład 
własny wynosi 5,5 % w tym wkład materialny w postaci posiadanego sprzętu 
rehabilitacyjnego, bezpłatne korzystanie z sali centrum. 1.532 zł wynosi wkład własny 
na okres trzech lat.  
Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w tej sprawie stanowi 
załącznik nr 41 do niniejszego protokołu). 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  wyraził 
zgodę na przystąpienie  w charakterze partnera do złożonej propozycji 
współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu do wspólnego 
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Nie - Sami - Dzielni - 
rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II 
edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
udzielił upoważnienia dyrektorowi PCPR w Oleśnie do podejmowania działań 
związanych z przygotowaniem projektu. 
 
Ad.5 
Podpkt.b) 

Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że zwraca się z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  w charakterze partnera do 
złożonych propozycji współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.:"Bliżej rodziny i 
dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w ramach przewidywanego w drugiej połowie 
września br konkursu ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja Społeczna. W ramach projektu 
możliwe jest wsparcie pieczy zastępczej w mi.in następujących typach działań: 
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- działania prowadzone na rzecz odejścia od opieki instytucjonalnej poprzez 
tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych poniżej 14 dzieci, 
- indywidulane programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o 
charakterze treningowym/wspieranym/chronionym dla osób opuszczających pieczę 
zastępczą. 
Z projektu można pozyskać 94,5% dofinansowania, a wkład własny wynosi 5,5 %. 
Wkład własny może być finansowy lub niepieniężny (nieruchomości, urządzenia czy 
praca wolontariuszy). 
Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w tej sprawie stanowi 
załącznik nr 42 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że propozycja Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Oleśnie do wyżej wymienionego projektu związana jest z 
działalnością Domu Dziecka w Sowczycach i Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sowczycach. Dom Dziecka w Sowczycach ma ograniczoną działalność do 14 
miejsc. Oglądaliśmy budynek siedziby tych dwóch placówek. Jest możliwość 
wprowadzenia zmian tj.: na całym parterze siedzibę miał by Środowiskowy Dom 
Samopomocy, który się rozwija, na I piętrze siedzibę miałby Dom Dziecka ( w tym 
celu z parteru na I piętro zostały by przeniesiona administracja), natomiast na II 
piętrze można utworzyć mieszkania treningowe. Wartość projektu może wynosić 
300-400.000 zł, do którego można pozyskać 94,5% dofinansowania.  
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że do piątku należy złożyć wolę 
przystąpienia do partnerstwa, ale do tego czasu nie zdąży się oszacować kosztów. 
Ustaliła w ROPS, że do przyszłego piątku można uzupełnić dane o koszty. Pani 
dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach Pani Polak wie o tym i będzie musiała 
przygotować koszty i je uzupełnić w ROPS. Następnie, w przypadku wyrażenia 
zgody na przystąpienie do partnerstwa, poprosiła o wskazanie osoby koordynującej i 
realizującej ten projekt – zaproponowała Panią Dyrektor Domu Dziecka w 
Sowczycach. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków głosami 4 „za” i 1 
„wstrzymującego się” wyraził zgodę na przystąpienie  w charakterze partnera 
do złożonej propozycji współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego 
pn."Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-
2020, Oś Priorytetowa Integracja Społeczna. Ponadto w obecności 5 członków 
jednogłośnie „za” wskazał dyrektora Domu Dziecka w Sowczycach jako osobę 
koordynującą i realizującą projekt. 
 
Ad.6 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił Pismo Biura Kontroli, Analiz i Audytu 
Wewnętrznego w sprawie udzielenia upoważnień Pani Ewelinie Karaś i Pani Natalii 
Krzak  do przeprowadzenia kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Julianpolu i Szkole Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Julianpolu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Julianpolu, których organem prowadzącym jest Henryk Wrzesień prowadzący 
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działalność gospodarczą pod nazwą EDU RES z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 
Trzech Diamentów 36/21 w dniach od 05.09.2019r. do 05.11.2019r., która to kontrola 
jest zgodna z planem kontroli instytucjonalnej Biura w zakresie prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Oleski na wychowanków i 
uczniów tej placówki. Pismo stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o udzielenie wnioskowanych upoważnień. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” udzielił 
upoważnień Pani Ewelinie Karaś i Pani Natalii Krzak  do przeprowadzenia 
kontroli  w dniach od 05.09.2019r. do 05.11.2019r. w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Julianpolu i Szkole Podstawowej Specjalnej przy 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu, których organem 
prowadzącym jest Henryk Wrzesień prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą EDU RES z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Trzech Diamentów 36/21. 
 
Ad.7 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w sprawie przekazania środków pieniężnych z przeznaczeniem na 
wykonanie niezbędnych prac remontowych dotyczące wymiany schodów przy 
wejściu głównym do budynku oraz wymiany monitoringu (załącznik nr 44 do 
niniejszego protokołu). Zaproponował dokonanie oględzin w tym zakresie i ponowne 
rozpatrzenie sprawy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie przekazania środków pieniężnych z 
przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych i postanowił, że 
po dokonaniu oględzin  sprawa zostaną ponownie rozpatrzona. 
 
Ad.8 
 
Starosta Roland Fabianek 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 1907 O położoną w 
Pakoszowie oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 
72/2 na k.m. 1 o pow. 0,0282 ha. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie wnioskowanego trwałego zarządu. 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1907 O 
położoną w Pakoszowie oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerem działki 72/2 na k.m. 1 o pow. 0,0282 ha. 
 
Starosta Roland Fabianek 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 1974 O położoną w 
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obrębie Bąki oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 
151 o pow. 0,0145 ha. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie wnioskowanego trwałego zarządu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1974 O 
położoną w obrębie Bąki oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerem działki 151 o pow. 0,0145 ha. 
 
Starosta Roland Fabianek 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 1934 O położoną w 
obrębie Kolonia Biskupska oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek: 
- 15 na k.m.1 o pow. 0,0050 ha, 
- 20 na k.m.1 o pow. 0,0050 ha, 
- 115 na k.m.1 o pow. 0,0460 ha, 
- 124 na k.m.1 o pow. 0,0130 ha, 
- 125 na k.m.1 o pow. 0,0280 ha. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie wnioskowanego trwałego zarządu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1934 O 
położoną w obrębie Kolonia Biskupska oznaczoną w operacie ewidencji 
gruntów i budynków numerami działek: 
- 15 na k.m.1 o pow. 0,0050 ha, 
- 20 na k.m.1 o pow. 0,0050 ha, 
- 115 na k.m.1 o pow. 0,0460 ha, 
- 124 na k.m.1 o pow. 0,0130 ha, 
- 125 na k.m.1 o pow. 0,0280 ha. 
 
Starosta Roland Fabianek 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 nr 1942 O położoną w obrębie 
Wysokiej oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 
- 220/64 na k.m.5 o pow. 0,0470 ha, 
- 252/4 na k.m.5 o pow. 0,0170 ha, 
- 263/13 na k.m.2 o pow. 0,0105 ha. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie wnioskowanego trwałego zarządu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1942 O 
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położoną w obrębie Wysokiej oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i 
budynków numerami działek: 
- 220/64 na k.m.5 o pow. 0,0470 ha, 
- 252/4 na k.m.5 o pow. 0,0170 ha, 
- 263/13 na k.m.2 o pow. 0,0105 ha. 
 
Ad.9 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski pismo Firmy Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski 
Sylwia Wróblewska z dnia 22 sierpnia 2019 roku wraz dołączoną do pisma 
korespondencją Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” 
Nadleśnictw Lubiniec oraz Zawadzkie (załącznik nr 49 do niniejszego protokołu) oraz 
treść projektu odpowiedzi (załącznik nr 50 do niniejszego protokołu). 
 
Wicestarosta Stanisław Belka wniósł o zaakceptowanie treści projektu odpowiedzi. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zaakceptował projekt odpowiedzi  do Firmy Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski 
Sylwia Wróblewska na pismo z dnia 22 sierpnia 2019 roku wraz dołączona do 
pisma korespondencją Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe” Nadleśnictw Lubiniec oraz Zawadzkie. 
 
Ad.10 
 
Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk poinformował, że dzisiaj dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie przekazał jej ustną informację o uszkodzonej 
przez piorun topoli przy drodze powiatowej Olesno- Borki. Straż pożarna usunęła 
konary zagrażające bezpieczeństwu mienia i ludzi. Pozostałą częścią drzewa 
zainteresowana jest osoba prywatna, która w zamian za poniesione koszty usunie 
drzewo ( tej osobie to drzewo uszkodziło ogrodzenie). Według przepisów potrzebna 
jest zgoda na przekazanie osobie prywatnej drzewa w zamian za poniesione koszty. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka stwierdził, że należy obliczyć czy wartość drewna 
pokryje poniesione koszty. 
 
Sekretarz Danuta Antas przedstawiła wniesioną przez radcę prawnego Konrada 
Cezarego Łakomego petycją w interesie publicznym wraz z udzieloną przez 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie odpowiedzią oraz ponownym pismem radcy 
pranego  Cezarego Łakomego w sprawie odniesienia Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych       
(załącznik nr 51 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wniesioną przez radcę prawnego 
Konrada Cezarego Łakomego petycją w interesie publicznym i postanowił ją 
przekazać radnym Rady Powiatu w Oleśnie w materiałach sesyjnych celem 
omówienia na sesji w dniu 5 września 2019 roku. 
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Ad.11 
 
Wicestarosta  Stanisław Belka ze względu na brak uwag do protokołu z 27 
posiedzenia Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
protokół Nr 27/2019 z posiedzenia odbytego w dniu  8 sierpnia 2019 roku  

Wicestarosta Stanisław Belka ze względu na omówienie wszystkich punktów 
porządku obrad, dokonał zamknięcia 28 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 
 
 


