
1 
 

BRZ.0022.25.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 30/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 
odbytego w dniu 18 września 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. Joachim Hadam                - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie6. 
6. Lidia Zientek       - Naczelnik Wydziały Programów Rozwoju,  
                                                  Inwestycji i Zamówień Publicznych 
7. Rafał Halski       - zastępca Naczelnika Wydziały Programów  
                                                  Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
8. Grażyna Krawczyk-Chęcińska – kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem 
   

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 1110 

 

Porządek 30 posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie pisma PZD w Oleśnie w sprawie zwiększenia środków na 
realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na 
budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka-Rozterk oraz budowie kanalizacji 
deszczowej. 

2. Przyjęcie materiałów na X sesję Rady Powiatu w Oleśnie. 

    a) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 
2019 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie wprowadzenia 
polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej 
za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki i 
określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie, 

   b) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zatwierdzenia 
Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 
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   c) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały nr 
XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie 
nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach, 

   d) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie 
przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
"Górna Prosna", 

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

3. Podjęcie uchwał: 

   a) Nr 30/76/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii 
dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, 

   b) Nr 30/77/2019 w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok”, 

  c) Nr 30/78/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 

  d) Nr 30/79/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, 

  e) Nr 30/80/2019 w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych 
Powiatu Oleskiego. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umów z Gmina Dobrodzień: 

     a) w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej w kwocie 
3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywania zadań w zakresie 
nadzoru budowlanego przez PINB w Oleśnie, 

    b) w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej w kwocie 989 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

5. Sprawy oświatowe: 

    a) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza 
organizacyjnego Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie 
na rok szkolny 2019/2020, 

    b) zapoznanie się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie informacji o 
zakresie rozszerzonym WOS w klasach drugich, 

    c) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie z dniem 
23.09.2019r. trzeciej klasy szkoły branżowej w Zespole Szkół Zawodowych w 
Oleśnie, 

    d) rozpatrzenie pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie 
podziału klasy Ib na dwie grupy z chemii, 
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    e) podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia 12 godzin indywidualnego 
nauczania na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół w Oleśnie, 

    f) rozpatrzenie pisma Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej we 
Wrocławiu w sprawie wsparcia organizacji zawodów okręgowych XLVI 
Olimpiady Geograficznej, 

   g) ponowne rozpatrzenie realizacji wykazu imprez kulturalno-sportowych 
organizowanych lub współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w 
Oleśnie w roku 2019. 

5. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem: 

    a) podjęcie zawieszonego postępowania i wydanie decyzji w sprawie 
ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod 
drogę powiatową, położony w Ganie, oznaczony numerami działek 219 i 318, 

   b) rozpatrzenie pisma Gminy Dobrodzień w sprawie przekazania działki 123/5 
o pow. 0,1463 ha, położonej w Gosławicach, 

   c) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na oddanie aneksem do 
umowy użyczenia zawartej pomiędzy Domem Dziecka w Sowczycach a 
Środowiskowym Domem Samopomocy dodatkowego pomieszczenia dla ŚDS. 

6. Rozpatrzenie pisma firmy GEOPLUS w sprawie przedłużenia terminu 
wykonania umowy nr RIZ.272.3.2019 z dnia 29.03.2019r. 

7. Sprawy różne. 

8. 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. 
Następnie przedstawił pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie 
zwiększenia środków na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O 
polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka-Rozterk oraz budowie 
kanalizacji deszczowej wraz protokołem konieczności (załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu). 

Dyrektor Joachim Hadam wyjaśnił, że w trakcie realizacji zadania budowy drogi 
rowerowej na odcinku Praszka – Rozterk nastąpiła konieczność wykonania robót 
dodatkowych polegających sfrezowaniu, skrojenia i ułożenia nowej nawierzchni w 
celu zlikwidowania głębokich kolein w jezdni, które uniemożliwiają prawidłowy spadek 
podłużny i poprzeczny jezdni. Spowoduje to wzrost kosztów o 69.454,98 zł. Na te 
prace zostanie zawarty aneks oraz zostanie wydłużony termin wykonania robót 
dodatkowych do 30.09.2019r. 
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Naczelnik Lidia Zientek wyjaśniła, że pod względem zamówień publicznych sprawa 
będzie prawidłowo załatwiona. 

Starosta Roland Fabianek zaproponował przyjąć informację o potrzebie wykonania 
robót dodatkowych oraz wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie 
wykazanej kwoty. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
informację o potrzebie wykonania robót dodatkowych wykazanych w protokole 
konieczności wynikłych w trakcie realizacji zadania Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku 
Praszka-Rozterk oraz budowie kanalizacji deszczowej oraz postanowił 
wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu w Oleśnie o zabezpieczenie środków 
na realizację tych robót dodatkowych na kwotę 69.454,98 zł. 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wojewody Opolskiego w sprawie 
zatwierdzenia listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu 
dróg Samorządowych, w ramach którego przyznano dofinansowanie projektu 
Powiatu Oleskiego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie – 
Kucoby – DW 494 w miejscowości Broki Wielkie” w kwocie 1.118.616,05 zł (pismo 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Termin wykorzystania 
dofinansowania jest do grudnia 2019 roku. Została wysłania deklaracja przystąpienia 
do realizacji zadania. Komisja Oświaty i Gospodarki na posiedzeniu w dniu 
12.09.2019r. pozytywnie zaopiniowała przystąpienie do realizacji tego zadania. Jest 
świadomość zagrożenia wykonania tego zadania w tym terminie. Wkład własny 
będzie wynosić 279.655 zł, z czego Gmina Olesno deklaruje 30% udział. Ponadto 
poinformował, że nie ma jeszcze oficjalnych informacji, ale jest duża szansa na 
zwiększenie dofinansowania z RPO do ścieżek rowerowych o 1,5 mln zł. Gdyby 
informacje by się potwierdziły, to zmniejszył by się nam wkład własny i tym samych 
wkład gmin do tych zadań.  

Naczelnik Lidia Zientek poinformowała, że wykonawca zadania przebudowy drogi 
powiatowej Wygoda – Wysoka - Klekotna etap III zgłasza problemy z dotrzymaniem 
terminu wykonania zadania. Prawdopodobnie nastąpi konieczność wydłużenia 
terminu wykonania zadania. 

Ad.2 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym w 
przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia 
osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli 
naruszeń tej polityki i określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie (załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu). Komisja Skarg i Wniosków na posiedzeniu w dniu 
16.09.2019r rozpatrzyła petycję w interesie publicznym i przedłożyła w/w projekt 
uchwały pod obrady Rady Powiatu. Wniósł o przyjęcie omawianego projektu uchwały 
celem przedłożenia radzie Powiatu na najbliższej sesji. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na X sesję w dniu 
26.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie załatwienia 
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petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie 
wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli 
naruszeń tej polityki i określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. 

Ad.2 
Podpkt.b) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zatwierdzenia programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
(załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że zgodnie z art.59 ust.4 ustawy o 
działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto 
kierownik zakładu w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego sporządza program naprawczy i przedstawia go 
podmiotowi tworzącemu celem zatwierdzenia. Wniósł o przyjęcie omawianego 
projektu celem przedłożenia Radzie Powiatu na najbliższej sesji. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na X sesję w dniu 
26.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zatwierdzenia 
programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. 

Ad.2 
Popdkt.c) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany Uchwały nr XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w 
sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach 
(załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że zmiana statutu dotyczy 
zmniejszenia ilości miejsc z 25 do 21, co związane jest z przygotowaniem do 
funkcjonowania placówki od 1 stycznia 2021r.. Na tą zmianę jest wydane pozwolenia 
Wojewody. Wniósł o przyjęcie omawianego projektu uchwały celem przedłożenia 
Radzie Powiatu na najbliższej sesji. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na X sesję w dniu 
26.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały nr XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w 
sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w 
Sowczycach. 

Ad.2 
Podpkt.d) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 
2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania "Górna Prosna" (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, 
że zmiana ta wynika ze zmiany jego funkcji po wyborze na stanowiska Starosty 
Oleskiego. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na X sesję w dniu 
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26.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w 
sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Górna Prosna". 

Ad.2 
Podpkt.e) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił zestawienie tabelaryczne finansowania 
inwestycji drogowych, na które zmieniają się wydatki tj na zadanie budowa ścieżki 
rowerowej na odcinku Praszka – Rozterk ( w związku z dodatkowymi robotami 
omówionymi w pkt.1 porządku obrad) i na zadanie przebudowa drogi powiatowej 
Wygoda – Wysoka – Klekotna ( w związku z pismem o zwiększenie dofinansowania 
o kwotę 186.522 zł) oraz wejściem do realizacji nowego zadania tj Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1947 O w miejscowości Broki Wielkie (załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu). Następnie omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z uzasadnieniem (załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu).  

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omawianego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu na najbliższej sesji. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na X sesję w dniu 
26.09.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 

Ad.3 
Podpkt.a) 

Dyrektor Joachim Hadam poinformował, że w związku z pismem Powiatu 
Kluczborskiego w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej dla dwóch dróg (pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu) 
został przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie w  sprawie 
wyrażenia opinii pozytywnej dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i 
zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych (załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia uchwały nr 30/76/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął 
Uchwałę Nr 30/76/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, 
stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad.3 
Podpkt.b) 

Zastępca Naczelnika Rafał Halski poinformował, że został przygotowany projekt 
„Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok i zgodnie z 
Uchwałą nr X/83/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2011 roku w 
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sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi a art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów miejscowego w dziedzinach 
dotyczącej działalności statutowej tych organizacji ten projekt programu należy 
poddać konsultacjom społecznym. W związku z powyższym został przygotowany 
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok” (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań zarządził glosowanie w 
sprawie podjęcia uchwały nr 30/77/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął 
Uchwałę Nr 30/77/2019 w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok”, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu). 

Ad.3 
podpkt.c) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 30/78/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnie w sprawie dokonania przeniesień wydatków pomiędzy 
paragrafami na kwotę 100.050 zł (pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 30/78/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 30/78/2019 w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad.3 
Podpkt.d) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 30/79/2019 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 30/78/2019 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 30/79/2019. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 30/79/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Ad.3 
Podpkt.e) 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że przygotował projekt uchwały 
Zarządu Powiatu w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu 
Oleskiego wynikający z podjętych uchwał Rady Powiatu w Oleśnie na sesji w dniu 
28.06.2019r w sprawie zmian nazw szkół tj Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu na Zespół Szkół w Dobrodzieniu oraz Zespołu Szkól 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 
Praszce. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 30/80/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 30/79/2019 w sprawie aktualizacji wykazu jednostek 
organizacyjnych Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 

Ad.4 
Podpkt.a) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Dobrodzień w 
sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej w kwocie 3.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywania zadań w zakresie nadzoru 
budowlanego przez PINB w Oleśnie (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  zawarł  
umowę z Gminą Dobrodzień w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu 
dotacji celowej w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonywania zadań w zakresie nadzoru budowlanego przez PINB w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 

Ad.4 
Podpkt.b) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Dobrodzień w 
sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej w kwocie 989 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (załącznik nr 20 
do niniejszego protokołu). 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  zawarł  
umowę z Gminą Dobrodzień w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu 
dotacji celowej w kwocie 989 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
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Ad.5 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie na rok 
szkolny 2019/2020 (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że aneks 
związany jest z zastępstwem za psycholog przebywającej na długotrwałym 
zwolnieniu lekarskim, zmiana spowoduje  zmniejszenie kosztów. Kuratorium Oświaty 
pozytywnie zaopiniowało aneks. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie na rok szkolny 2019/2020. 
 
Ad.5 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie informacji o funkcjonowaniu jednej grupy WOS w klasach drugich w roku 
szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  przyjęto 
informację Zespołu Szkół w Oleśnie  w sprawie zakresu rozszerzonego WOS w 
klasach drugich. 

Ad.5 
Podpkt.c) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkól 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na  uruchomienie od 
23.09.2019r. trzeciej klasy pierwszej szkoły branżowej po szkole podstawowej w 
związku z dodatkowymi 12 podaniami (załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśniła, że utworzenie dwóch około 35-36 uczniów powoduje wprowadzenie 
maksymalnej ilości podziału na grupy, co będzie stanowić 6 godzin więcej. Natomiast 
utworzenie trzeciej klasy pierwszej też powoduje zwiększenie ilości godzin o 6 oraz 
dochodzi dodatek za wychowawstwo w wysokości 300 zł. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na uruchomienie 
wnioskowanej trzeciej klasy pierwszej. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  wyraził 
zgodę na uruchomienie w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie z dniem 
23.09.2019r. trzeciej klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia po szkole 
podstawowej.  

Ad.5 
Podpkt.d) 
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Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo I Liceum 
Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie podziału klasy Ib na dwie grupy z chemii 
(załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że dyrektor ograniczył w tym 
roku szkolnym rozszerzenia i nauczycielce z chemii nie  zapewniono godzin. 

Starosta Roland Fabianek zaproponował przeprowadzić rozmowę z dyrektorem 
szkoły w kierunku utworzenia kółka zainteresowań z chemii zamiast rozszerzenia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem I Liceum Ogólnokształcącego 
w Praszce w sprawie podziału klasy Ib na dwie grupy z chemii i wnosi o 
przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem szkoły w kierunku utworzenia kółka 
zainteresowań z chemii zamiast rozszerzenia. 
 
Ad.5 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przydzielenia 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy 
pierwszej z dodatkowym uzupełnieniem o dwie godziny nauczania dla nauczyciela 
związkowca, czyli w sumie 14 godzin oraz orzeczeniem Publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przydzielenie 12 godzin wnioskowanego 
indywidulanego nauczania, w których ma się mieścić uzupełnienie dwóch godzin dla 
nauczyciela związkowca. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  wyraził 
zgodę na przydzielenie 12 godzin indywidualnego nauczania na rok szkolny 
2019/2020 dla uczennicy kl. I w Zespole Szkół w Oleśnie. 
 
Ad.5 
Podpkt.f) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Geograficznej we Wrocławiu w sprawie wsparcia organizacji zawodów 
okręgowych XLVI Olimpiady Geograficznej, która odbędzie się w dniach 08-
09.02.2020r. (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). Poinformowała, że w 2015 
roku było przyznane na organizację XLI olimpiady 200 zł.  
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował zadeklarowanie na wnioskowany cel 
kwoty 300 zł i zabezpieczenie tej kwoty w wykazie imprez  na 2020 rok. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Geograficznej we Wrocławiu w sprawie wsparcia organizacji 
zawodów okręgowych XLVI Olimpiady Geograficznej i zadeklarował  wsparcie 
organizacji wnioskowanych zawodów w kwocie 200 zł, która zostanie 
zabezpieczona w wykazie imprez kulturalno-sportowych organizowanych lub 
współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie na rok 2020. 
 
Ad.5 
Podpkt.g) 
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Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że z Wydziałem Finansowym 
została dokonana weryfikacja danych finansowych realizacji wykazu imprez 
kulturalno-sportowych organizowanych lub współfinansowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie w roku 2019 (załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
Wykazane zostały nie wykorzystane środki tj: 
- w dziale kultura na kwotę 1.698,19 zł. W związku z planowaną organizacją 20-lecia 
Historii Lokalnej brakuje około 1.000 zł na poczęstunek, 
- w dziale sport na kwotę 3.247,60 zł. Należało by zabezpieczyć środki na zakup 
pucharów oraz na uzupełnienie środków na organizację zawodów strażackich – 
2.000 zł. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie informacji o realizacji wykazu oraz 
przeznaczeniu niewykorzystanych środków według propozycji Pani Naczelnik. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację o realizacji wykazu imprez 
kulturalno-sportowych organizowanych lub współfinansowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie w roku 2019 i postanowił przeznaczyć nie 
wykorzystane środki na następujące zadania: 

- 1.000 zł jako uzupełnienie środków na organizację 20-lecia Historii Lokalnej, 

- 2.000 zł jako uzupełnienie środków na organizację powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych jednostek OSP, 

- 1,247,60 na zakup pucharów. 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że 16.09.2019r. odbyło się 
spotkanie z lekarzami stomatologami w zakresie leczenia stomatologicznego dzieci i 
młodzieży finansowanych ze środków publicznych wynikających z ustawy o opiece 
stomatologicznej  nad uczniami i zawarcia stosowanego porozumienia. Na 9 
zaproszeń wysłanych do gabinetów stomatologicznych przybyło 5 lekarzy, którzy nie 
wyrazili zgody na podpisanie porozumienia ze względu na brak informacji odnośnie 
warunków proponowanych za rozliczanie tych usług przez NFZ. Jednocześnie ci 
lekarze oświadczyli, że nadal przyjmują uczniów naszych szkół w prowadzonych 
gabinetach stomatologicznych w ramach kontraktów z NFZ. 

Starosta Roland Fabianek zaproponował, aby powyższą informację przekazać 
dyrektorom szkół celem przedstawienia jej rodzicom i uczniom szkoły. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął propozycję Starosty. 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że znane są wyniki matur, 
której zdawalność ogólna dla powiatu oleskiego wyniosła 85,9%, co daje szóste 
miejsce w województwie. Wynik województwa opolskiego to 86,9%, a Polski 87,5%. 
Następnie przedstawiła wyniki matur w poszczególnych szkołach powiatu oleskiego 
zgodnie z załącznikiem nr 28 do niniejszego protokołu. 

Ad.6 
Podpkt.a) 

Kierownik Grażyna Krawczyk-Chęcińska przedstawiła projekt postanowienia 
podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie przekazania w trwały 
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zarząd nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Ganie 
oznaczonej numerami działek 219 i 318 na k.m.1 o powierzchni łącznej 0,761 ha 
zajętej pod drogę nr 1912 O relacji Gana- Łazy – Rudniki Wieluńskie (załącznik nr 29 
do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że postępowanie było zawieszone ze względu 
na wydane zaświadczenie Burmistrza z dnia 5.12.2018r., w których stwierdzono, że 
działka 219 leży w strefie otwartej, chronionej rolniczo-leśnej i chronionej rozwojowo, 
a działka 318 w strefie otwartej rozwojowo. Ponadto poinformował też, że przy 
najbliższej zmianie studium uwarunkowań, działki te zostaną objęte jako teren „DP” tj 
droga powiatowa. Z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 3.09.2019r. z 
pracownikiem Urzędu Miejskiego w Praszce powzięta została informacja, że Rada 
Miejska uchyliła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium 
uwarunkowań. W związku z powyższym można podjąć zawieszone postanowienie i 
kontynuować działania zmierzające do wydania decyzji o ustanowieniu trwałego 
zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. Następnie przedstawiła 
projekt decyzji (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania 
i następnie wydanie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie wnioskowanej nieruchomości.   

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  
postanowił podjąć z urzędu zawieszone postępowanie i następnie wydać 
decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego 
Zarządu Dróg w Oleśnie nieruchomością  stanowiącą grunt zajęty pod drogę 
powiatową nr 1912 O, położony w Ganie, oznaczony numerami działek: 219 o 
pow. 0,4480 ha i 318 o pow.0,3130 ha. 

Ad.6 
Podpkt.b) 

Kierownik Grażyna Krawczyk-Chęcińska przedstawiła pismo Gminy Dobrodzień w 
sprawie przekazania działki 123/5 o pow. 0,1463 ha, położonej w Gosławicach w 
oparciu o wniosek sołectwa Gosławice, które wnosi o udostępnienie tej działki celem 
budowy placu zabaw (załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że 
wartość rynkowa tej działki wynosi 45.900 zł, a cena wywoławcza do I przetargu 
została ustalona w kwocie 47.000 zł netto. Wzdłuż działki wydzielona jest również 
droga o pow. 0,0074 ha o wartości 2,176 ha netto. Można zaproponować Gminie 
Dobrodzień nabycie tych dwóch działek w cenie rynkowej działki 123/5 w drodze 
bezprzetargowej, ale po uzyskaniu zgody Rady Powiatu. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie w/w propozycji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Gminy Dobrodzień w sprawie 
przekazania działki 123/5 o pow. 0,1463 ha, położonej w Gosławicach i w 
obecności 5 członków jednogłośnie „za” postanowił przedstawić Gminie 
Dobrodzień propozycję nabycia tej działki wraz z działką zajętą pod drogę w 
drodze bezprzetargowej za cenę  rynkową działki 123/5.  
 
Ad.6 
Podpkt.c) 
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Kierownik Grażyna Krawczyk-Chęcińska przedstawiła wniosek Domu Dziecka w 
Sowczycach o wyrażenie zgody na oddanie aneksem do umowy użyczenia z dnia     
1 lutego 2013 roku zawartej pomiędzy Domem Dziecka w Sowczycach a 
Środowiskowym Domem Samopomocy w Sowczycach dodatkowego pomieszczenia 
na paterze budynku o pow. 18,9 m2 (załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach będzie użytkował pomieszczenie 
na zadania statutowe i zobowiązał się do ponoszenia kosztów utrzymania 
pomieszczenia. Ponadto wyjaśniła, że w art.43 ust.2 pkt.3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami jest mowa o organie nadzorującym. W myśl art.38b ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę 
nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi,, 
prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi. W związku z powyższym Zarząd Powiatu jest władny do podjęcia 
decyzji w tym zakresie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenia zgody we wnioskowanej sprawie. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  wyraził 
zgodę na oddanie aneksem do umowy użyczenia z dnia 1 lutego 2013 r.  
zawartej pomiędzy Domem Dziecka w Sowczycach a Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Sowczycach dodatkowego pomieszczenia na parterze 
budynku o pow. 18,9m2 celem realizacji zadań statutowych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sowczycach. 
 
Ad.7 
 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił wniosek firmy P.I.G.B . „Geoplus” w 
Elblągu na przedłużenie terminu wykonania do dnia 31.10.2019r. umowy nr 
RIZ.272.3.2019 z dnia 29.03.2019r. dot. sporządzenia modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej nr 1600801_5 pod nazwą Dobrodzień – 
obszar wiejski, obręb: Rzędowice, Klekotna, Zwóz wyjaśniając przyczyny wydłużenia 
terminu (załącznik nr 33 do niniejszego protokołu).  

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenia zgody na przedłużenie terminu we 
wnioskowanej sprawie. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu wykonania do dnia 31.10.2019r. umowy nr 
RIZ.272.3.2019 z dnia 29.03.2019r. wnioskowanego przez firmę P.I.G.B . 
„Geoplus” w Elblągu.  

Ad.8 

Starosta Roland Fabianek przedstawił następujące informacje: 

- do konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie nie została złożona żadna oferta. Zostanie 
ogłoszony kolejny konkurs, a w przypadku dalszego braku ofert, dyrektor może 
powierzyć stanowisko, 
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- 17.09.2019r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dotycząca Sytuacji Szpitali w 
Warszawie, której inicjatorem był Związek Powiatów Polskich. Efektem spotkania są 
wnioski, które przedstawił zgodnie z załącznikiem nr 34 do niniejszego protokołu). 

Ad.9 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu z 29 posiedzenia 
Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
protokół Nr 29/2019 z posiedzenia odbytego w dniu  5 września 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 30 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 
 
 

 


