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BRZ.0022.27.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 32/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 
odbytego w dniu 8 października 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. Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                 Sportu 
4. Rafał Halski       - zastępca Naczelnika Wydziały Programów  
                                                  Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
5. Janusz Cecota       - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
                                                  Ratownictwa i Zdrowia 
6. Mariola Flank       - inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  
                                                  Ratownictwa i Zdrowia 
7. Norbert Hober       - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
                                                  Gospodarczego 
8. Dorota Janikowska-Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i  
                                                   Ochrony Środowiska 
9. Ilona Makles        - inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii,  
                                                  Katastru i 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 1040 

 

Porządek 32 posiedzenia: 
1. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 32/82/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 

b)  Nr 32/83/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
c) Nr 32/84/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 

2. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z EDU-RES z Bieska-Białej w 
sprawie przekazania dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej przy 



2 
 

MOW w Julianpolu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i 
ćwiczeniowych. 
 
3. Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 
2019/2020: 

a) Nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, 
b) Nr 3 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, 
c)  Nr 2 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, 
d)  Nr 2 Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 

 
4. Rozpatrzenie pism: 

a) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie  zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia dla dwóch uczennic klasy drugiej, 

b) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
podziału grupy biologicznej zakres rozszerzony w klasach pierwszych po 
szkole podstawowej, 

c) I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie wyrażenia zgody na 
przyznanie 1 godziny zajęć pozalekcyjnych z chemii, 

d) Tadeusza Szczyrbaka Prezesa Rodziny Rodła - Wrocław w sprawie 
wsparcia finansowego organizacji uroczystości upamiętnienia Edmunda 
Jana Osmańczyka, 

e) Oleskiego Klubu Krótkofalowców w sprawie sfinansowania zakupu 
wzmacniacza, 

f) Kulis Powiatu w sprawie wykupienia abonamentu miesięcznego w 
gazecie, 

g) P.I.G.B. "Geoplus" w Elblągu w sprawie przedłużenia terminu wykonania 
umów z dnia 10.05.2019r. i 29.05.2019r., 

h) Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
sprawie zatwierdzenia protokołu z konsultacji projektu Programu 
współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 
oraz przekazania projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w tej 
sprawie, 

i) Burmistrza Olesna w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 szt 
obumarłego drzewa rosnącego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 na działce 
nr 1614 stanowiącej współwłasność Gminy Olesno, Powiatu Oleskiego 
oraz Skarbu Państwa, 

j) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w sprawie 
akceptacji projektu zaproszenia do składania ofert na badanie 
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 

k) Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie przesunięcia środków 
przeznaczonych na umowy cywilno-prawne w rozdziale sport w 
„Wykazie imprez kulturalno-sportowych organizowanych lub 
współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w roku 
2019”. 
 

5. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleskiego 
w 2020 roku celem przedłożenie  go do konsultacji z gminami Powiatu 
Oleskiego oraz izbami aptekarskimi. 
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6. Sprawy różne. 
 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 

Ad.1 
Podpkt.a) 
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. 
Poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, na którym 
analizowano treść ogłoszenia o konkursie oraz Regulamin przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej. W związku z tym 
został przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie  
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Zaproponował zmianę zapisu w treści 
projektu ogłoszenia o konkursie tj. w § 8 ust.3 „9 listopada” zmienić na „8 listopada”, 
ponieważ 9 listopada jest dniem wolnym od pracy i kolejnym dzień roboczym będzie 
w 12 listopada, co może zakłócić dotrzymanie terminów. 
 
Zarząd Powiatu przyjął propozycję Starosty dotyczącej zmiany zapisu w § 8 ust. 3 
projektu ogłoszenia o konkursie. 
 
Inspektor Mariola Flank poinformowała, że po podjęciu uchwały jutro będzie 
konkurs ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie, na stronie internetowej Powiatu Oleskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie oraz na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnie i tablicy ogłoszeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Wymagane 
dokumenty kandydatów należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w 
Oleśnie w terminie do 21.10.2019r. Rozpatrzenie kandydatur nastąpi w terminie do 8 
listopada 2019r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w terminie 
14 dni od ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.  
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały Nr 32/82/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 32/82/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 32/83/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z następującymi sprawami i wnioskami: 
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- przekazania środków do szkół za dodatkowe godziny nauczycieli za 
przeprowadzenie części ustnej matur oraz egzaminu poprawkowego w wysokości 
21.580 zł (zestawienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego), 
- przekazanie do szkół środków na nagrody Starosty i nagrody dyrektorów szkół. 
Środki te stanowią 1% odpisu i są podzielone w następujący sposób: 20% na 
nagrody Starosty (26.880 zł) oraz 80% na nagrody dyrektorów szkół (102.000 zł) - 
zestawienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  ZPE w Dobrodzieniu 
oraz PPPP w Oleśnie nie ma planu i środki na ten cel zostaną przekazane po 
wprowadzeniu zmian uchwałą Rady Powiatu, 
- wnioskiem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w 
sprawie likwidacji planu wygasłego gimnazjum specjalnego (pismo stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu),  
- wnioskiem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce w sprawie przeniesienia 
środków pomiędzy rozdziałami w ramach działu (załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu), 
- wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie przesunięcia środków 
w kwocie 74.800 zł z wynagrodzeń (nie zrealizowana wypłata odprawy emerytalnej) 
na zakup usług pozostałych (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 
- wnioskiem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie przeniesienia środków 
pomiędzy rozdziałami w ramach działu (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu), 
- przeniesieniem środków w dziale kultura fizyczna. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 32/83/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 32/83/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad.1 
Podpkt.c) 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 32/84/2019 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 32/83/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz wnioskiem Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie 
dokonania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami związany z projektem 
„Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” (wniosek stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 32/84/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 32/84/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z  EDU-RES w Bielsku-
Białej w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 4.083,75 zł dla Szkoły 
Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu 
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na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z  EDU-RES w Bielsku-Białej w sprawie przekazania dotacji celowej dla 
Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Julianpolu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i 
ćwiczeniowych. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt.a) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks Nr 2 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie 
(załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) zawierający następujące zmiany: 
- od 2.09.2019r. przydzielenie realizacji zajęć za nauczyciela przebywającego na 
urlopie macierzyńskim oraz zmiany organizacyjne, 
- od 20.09.2019r. w związku z utworzeniem kl. 2 LO dla dorosłych przydzielono 
zajęcia nauczycielom, 
- od 23.09.2019r. zlikwidowano podział na grupy w klasach pierwszych; 
wprowadzenie zajęć w związku z utworzeniem dodatkowej klasy pierwszej w związku 
ze zwiększeniem się liczebności klas wcześniej utworzonych; wprowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych dla 3 uczniów klas pierwszych na podstawie dostarczonych do 
szkoły orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w ilości 6 godzin łącznie, 
- inne zmiany: zajęcia z historii 1 godzina będzie realizował dyrektor, nie będzie 
realizowane w tym roku przedmiot wychowania w rodzinie zgodnie z deklaracjami 
rodziców, zweryfikowano wymiar godzin doradztwa zawodowego, zmiany w 
przydziałach godzin kształcenia zawodowego branży gastronomicznej na wniosek 
nauczycieli niezmieniająca ogólnego wymiaru godzin, zmiana wynikająca z 
organizacji zajęć. 
Ponadto szkoła wnosi o utworzenie czterech przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym w klasach pierwszych technikum po szkole podstawowej i w tym 
zakresie zwrócimy się do szkoły o dodatkowe wyjaśnienia celem przedstawienia ich 
na następnym posiedzeniu Zarządu. 
Również w tym aneksie nie są wprowadzone godziny koordynatora sportu tj. 6 
godzin dydaktycznych. Nauczyciel Dariusz Rozik wykonujący te zadania ma w 
arkuszu 12 godzin, a umowę na 18 godzin. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu z zapisem o 
ujęcie w następnym aneksie 6 godzin dydaktycznych na wykonywania zadań 
koordynatora sportu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, jednocześnie wskazując na 
konieczność ujęcia w kolejnym aneksie 6 godzin dydaktycznych na 
wykonywania zadań koordynatora sportu przez nauczyciela Dariusza Rozika. 
 



6 
 

Ad.3 
Podpkt.b) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na przydział godzin ponadwymiarowych 
dla dyrektora o 3,16 godz./tyg. oraz dla Anny Głąb-Sołtysiak o 8 godz./tyg. w związku 
z brakiem nauczyciela do pracy w przedmiotach „historia” i „historia i społeczeństwo” 
oraz aneks Nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu 
Szkół w Dobrodzieniu (pismo szkoły i aneks stanowią załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu) zawierający następujące zmiany: 
- zdjęto z vacatu godziny historii i historii i społeczeństwa w nawiązaniu do pisma 
szkoły, 
- przydzielono godziny na kursach dokształcania zawodowego, 
- przydzielono 1 godziny zindywidualizowanego toku nauczania. 

 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu z zapisem o 

konieczności kontynuacji podejmowania czynności w kierunku zatrudnienia 
nauczyciela w przedmiotach „historia” i „historia i społeczeństwo”. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, jednocześnie wskazując na konieczność 
kontynuacji podejmowania czynności w kierunku zatrudnienia nauczyciela w 
przedmiotach „historia” i „historia i społeczeństwo”. 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks Nr 2 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 
Praszce (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu) zawierający następujące zmiany: 
- wprowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla 8 uczniów, co daje 16 godz./tyg., 
- w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskich pedagoga szkolnego, które 
przekształciło się z świadczenie rehabilitacyjne przydzielono ½ etatu opiekunce 
biblioteki, a ½ etatu nie jest przydzielona i daje to zmniejszenie kosztów, 
- przydzielenie godzin z powodu urlopu na poratowanie zdrowia, 
- zweryfikowano liczbę uczniów w klasach drugich technikum i stworzono zajęcia 
międzyoddziałowe, co daje oszczędność o 4 godz./tyg., 
- pojedyncze zmiany przydziałów przedmiotów pomiędzy nauczycielami – bez 
skutków finansowych, 
- zmiana księży prowadzących religię w szkole – bez skutków finansowych. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. 
 
Ad.3 
Podpkt.d) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks Nr 2 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
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Dobrodzieniu (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu) zawierający następujące 
zmiany: 
- zamiana przydziału 1 godziny zajęć o charakterze terapeutycznym pomiędzy 
nauczycielami, 
- przydzielono 6 godzin zajęć rewalidacyjnych nauczycielom wynikających z 
orzeczeń. 
Ponadto jest informacja o nie powołaniu wicedyrektora placówki. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 
 
Ad.4 
Podpkt.a) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy drugiej Liceum 
Ogólnokształcącego w ilości 2 godzin na realizację przedmiotu matematyka wraz z 
orzeczeniem PPPP w Oleśnie (załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). W ubiegłym 
roku szkolnym ta uczennica też miała zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. W 
sumie w ubiegłym roku szkolnym w tej szkole były przyznane 4 osobom 
zindywidualizowane ścieżki nauczania w ilości 1 godziny. W sierpniowym aneksie 
szkoły przyznano już jednej osobie. Teraz kolejne dwa. Przepisy nie mówią w jakim 
wymiarze, ale w ramach godzin na pomoc psychologiczną. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przydzielenie 1 godziny lekcyjnej. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy drugiej 
Liceum Ogólnokształcącego i w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
przydzielił 1 godzinę lekcyjną tygodniowo na realizację przedmiotu 
matematyka.  
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy drugiej Liceum 
Ogólnokształcącego w ilości 2 godzin na realizacje przedmiotu matematyka wraz z 
orzeczeniem PPPP w Oleśnie (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przydzielenie 1 godziny lekcyjnej. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy drugiej 
Liceum Ogólnokształcącego i w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
przydzielił 1 godzinę lekcyjną tygodniowo na realizację przedmiotu 
matematyka.  
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
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Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału grupy biologicznej zakres 
rozszerzony w klasach pierwszych po szkole podstawowej ze względu na ilość 33 
uczniów, a stanowisk do zajęć laboratoryjnych wynosi 16 (załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że średnia liczba uczniów na rozszerzeniach 
wynosi 19. Przyznanie obecnie dodatkowej jednej godziny będzie skutkowało przez 4 
kolejne lata. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenia zgody na dokonanie wnioskowanego 
podziału, ale w ilości 0,5 godziny tygodniowo na zajęcia laboratoryjne. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”   wyraził  
zgodę na dokonanie podziału grupy biologicznej zakres rozszerzony w klasach 
pierwszych po szkole podstawowej w Zespole Szkół w Oleśnie w ilości 0,5 
godziny tygodniowo z przeznaczeniem na zajęcia laboratoryjne.  
 
Ad.4 
Podpkt.c) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo I Liceum 
Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 1 godziny 
zajęć pozalekcyjnych z chemii (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, 
że o tej sprawie była mowa na poprzednim posiedzeniu Zarządu i dyrektor miał 
rozpoznać sprawę. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził  
zgodę na przyznanie 1 godziny zajęć pozalekcyjnych z chemii w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Praszce. 
 
Ad.4 
Podpkt.d) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Tadeusza Szczyrbaka Prezesa 
Rodziny Rodła - Wrocław w sprawie wsparcia finansowego organizacji uroczystości 
upamiętnienia Edmunda Jana Osmańczyka (załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu). Stwierdził, że jako stowarzyszeniu nie ma możliwości udzielenia wsparcia 
z uwagi na obowiązujące przepisy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem Tadeusza Szczyrbaka 
Prezesa Rodziny Rodła - Wrocław w sprawie wsparcia finansowego organizacji 
uroczystości upamiętnienia Edmunda Jana Osmańczyka i wyraził opinię o 
braku możliwości udzielenia wsparcia finansowego z uwagi na obowiązujące 
przepisy.   
 
Ad.4 
Podpkt.e) 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił pismo Oleskiego Klubu Krótkofalowców 
w sprawie sfinansowania zakupu wzmacniacza (załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
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Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że klub organizuje duże zawody i 
zajmują wysokie miejsca. Nie mają środków na zakup tego wzmacniacza.  
 
Skarbnik Roman Neugebauer zaproponował rozpatrzyć tą sprawę ponownie przy 
ustalaniu przyszłorocznego budżetu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie propozycji Skarbnika. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem Oleskiego Klubu 
Krótkofalowców w sprawie sfinansowania zakupu wzmacniacza i postanowił 
sprawę przełożyć do rozpatrzenia w przyszłorocznym projekcie budżetu. 
 
Ad.4 
Podpkt.f) 
Naczelnik Norbert Hober przedstawił pismo Kulis Powiatu w sprawie wykupienia 
abonamentu miesięcznego w gazecie (załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśnił, że pismo nie określa precyzyjnie propozycji. Abonament oznacza 
wykupienie egzemplarza gazety. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w korespondencji e-mailowej gazeta 
przedstawiła propozycję  wykupienia 1 strony gazety za 400 zł/m-c, ale nie wiadomo 
co można umieszczać i czy w razie nie wykorzystania strony w danym miesiącu 
będzie kumulacja. Zaproponował zobowiązać Wydział Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego do dokonania ustaleń. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem Kulis Powiatu w sprawie 
wykupienia abonamentu miesięcznego w gazecie i postanowił zobowiązać 
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego do dokonania ustaleń i  
przedstawienia na następnym posiedzeniu zakresu i ceny przedstawionej 
propozycji. 
 
Ad.4 
Podpkt.g) 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił wnioski firmy P.I.G.B. "Geoplus" w 
Elblągu w sprawie przedłużenia terminu wykonania umów: 
- nr RIZ.272.6.2019 z dnia 10.05.2019r. do dnia 30.11.2019r. (załącznik nr 25 do 
niniejszego protokołu), 
- nr RIZ.272.7.2019 z dnia 29.05.2019r. do dnia 15.12.2019r. (załącznik nr 26 do 
niniejszego protokołu). 
 
Inspektor Ilona Makles wyjaśniła, że te umowy dotyczą dwóch obrębów tj. pierwszy 
– Warłów, Błachów i drugi – Ligota Dobrodzieńska. Uzgodnienia granic obrębów z 
Gminą Dobrodzień przedłużały się i ostatecznie mapy z zatwierdzonymi granicami 
firma otrzymała 03.09.2019r. Od tego momentu firma ma szereg czynności do 
wykonania, które nie wykona w ustalonym terminie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na wnioskowane wydłużenia 
terminów. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy nr RIZ.272.6.2019 z dnia 
10.05.2019r. do dnia 30.11.2019r. zawartą z firmą P.I.G.B. "Geoplus" w Elblągu.  
  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy nr RIZ.272.7.2019 z dnia 
29.05.2019r. do dnia 15.12.2019r. zawartą z firmą P.I.G.B. "Geoplus" w Elblągu.  
 
Ad.4 
Podpkt.h) 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił wniosek Wydziału Programów 
Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z 
konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok oraz przekazania projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w tej sprawie 
(załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). Następnie przedstawił protokół z 
konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok, w którym ustalono, że w konsultacjach nie uczestniczyła żadna organizacja 
(załącznik nr 28 do niniejszego protokołu) W związku z przeprowadzeniem 
konsultacji i ich zakończeniem przygotowany został projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok” celem przedłożenia go na sesji (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu 
Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok” oraz postanowił przedłożyć na 
najbliższej sesji projekt Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 
 
Ad.4 
Podpkt.i) 
Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk przedstawiła Burmistrza Olesna w 
sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 szt obumarłego drzewa z gatunku jawor o 
obwodzie 74 cm rosnącego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 na działce nr 1614 
stanowiącej współwłasność Gminy Olesno, Powiatu Oleskiego oraz Skarbu Państwa 
oraz protokół z oględzin przez Komisję (wniosek i protokół stanowią załącznik nr 30 
do niniejszego protokołu).  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Olesna, Zarząd Powiatu w Oleśnie 
w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził zgodę na usunięcie 1 szt 
obumarłego drzewa z gatunku klon jawor rosnącego w Oleśnie przy ul. Pieloka 
21 na działce nr 1614 stanowiącej współwłasność Gminy Olesno, Powiatu 
Oleskiego oraz Skarbu Państwa. 
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Ad.4 
Podpkt.j) 
Naczelnik Janusz Cecota przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia w sprawie akceptacji projektu zaproszenia do składania ofert 
na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
(wniosek wraz z projektem zaproszenia stanowią załącznik nr 31 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśnił, że za rok 2017 i 2018 firma Biuro badań Bilansów i Innych 
Usług Księgowych „Dekret” z Opola badała sprawozdanie finansowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Umowa nie zawiera zapisu o możliwości przedłużenia 
jej na kolejne co najmniej dwuletnie okresy, co umożliwia ustawa. W latach 
poprzednich też ta firma dokonywała badania sprawozdania. W związku z tym 
obecnie bezpieczniej będzie wystosować nowe zaproszenia do składania ofert na 
badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Dwa lata 
tego zaproszenie było wystosowane do 13 firm, a tylko jedna złożyła ofertę. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że według przepisów oferty należy 
wystosować do co najmniej 5 firm i zaproponował zaakceptować propozycję 
Wydziału i  w takim zakresie wystosować odnośnie badania sprawozdania ZOZ w 
Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zaakceptował propozycję wystosowania zaproszeń do co najmniej 5 firm do 
składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie za rok obrotowy 2019. 
 
Ad.4 
Podpkt.k) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła wniosek Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w sprawie przesunięcia środków przeznaczonych na umowy cywilno-
prawne w rozdziale sport 92695 w „Wykazie imprez kulturalno-sportowych 
organizowanych lub współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w 
roku 2019” w wysokości 5.000 zł z pozycji 48 (zabezpieczenie medyczne imprez 
sportowych) na pozycję 46 (umowy związane z działalnością sportową) – załącznik 
nr 32 do niniejszego protokołu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przesunięcia środków przeznaczonych na umowy cywilno-prawne w 
rozdziale sport 92695 w „Wykazie imprez kulturalno-sportowych 
organizowanych lub współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w 
Oleśnie w roku 2019” w wysokości 5.000 zł z pozycji 48 (zabezpieczenie 
medyczne imprez sportowych) na pozycję 46 (umowy związane z działalnością 
sportową). 
 
Ad.5 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
oleskiego w 2020 rok (załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). Poinformował, że z 
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inicjatywy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia odbyło się 
spotkanie z aptekarzami. Zgłosili uwagi, że w 2019 roku godziny dyżurów w części 
pokrywają się z godzinami pracy aptek wynikających z rozkładu pracy.  
 
Inspektor Mariola Flank poinformowała, że na 9 zaproszeń 6 aptekarzy przybyło na 
spotkanie. Wspólnie ustalono, że w 2010 roku dyżury w Oleśnie będą odbywać się 
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18-23, w święta i inne dni wolne od pracy w 
godzinach 8-23, z przerwą w godzinach 14-16 oraz w Wigilię przerwa w godzinach 
17-20. Natomiast apteki w Praszce będą dyżurować w dni świąteczne w godzinach 
10-13 oraz 17-21. Obecnie projekt należy przesłać do konsultacji z gminami Powiatu 
Oleskiego oraz izbami aptekarskimi. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omawianego projektu celem 
przedłożenia go do konsultacji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleskiego w 2020 roku 
celem przedłożenia go do konsultacji z gminami Powiatu Oleskiego oraz izbami 
aptekarskimi. 
 
Ad.6 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Wojewodą Opolskim w 
sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 
realizację zadania własnego powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności domów pomocy społecznej w wysokości 40.000 zł na remont Domu 
Pomocy Społecznej w Radawiu (załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z 
rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks do porozumienia podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt aneksu do porozumienia z 
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych 
branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych (załącznik nr 35 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśniła, że aneks został przygotowany w związku ze zmianami nazw tj. na Zespół 
Szkół w Dobrodzieniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu. 
Ponadto wydłuża się termin trwania umowy tj. nie na rok kalendarzowy, ale na rok 
szkolny czyli do 31 sierpnia 2020r. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego aneksu. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks do porozumienia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie kształcenia 
uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych 
szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks do porozumienia podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił: 
- treść projektu pisma do firmy Geoserwis (załącznik nr 36 do niniejszego protokołu).  
- treść wniosku Klaudiusza Małka w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu 
Oleskiego na rok 2020 zadania polegającego na modernizacji części drogi 
powiatowej Kol. Łomnicka – Łomnica na odcinku od Kol. Łomnickiej do przysiółka 
Pyki (załącznik nr 37 do niniejszego protokołu) – pismo zostanie przekazane do 
rozpatrzenia do Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął treść projektu pisma do firmy Geoserwis. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo PWL Robert Bukalski Przychodni 
POZ w Żytniowie w sprawie zaprzestania przyjmowania pacjentów w dniem 
07.10.2019r. z powodu stanu zdrowia (załącznik nr 38 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.7 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu z 31 posiedzenia 
Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 31/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 26 września 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 32 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 


