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BRZ.0022.29.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 34/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 28  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. Ewa Cichoń       - Przewodnicząca Rady Powiatu 
4. Rafał Halski       - zastępca Naczelnika Wydziału Programów 
                                                  Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
5. Ewelina Karaś       - główny specjalista ds. kontroli i analiz 
 
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
I część 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 800. 
Ogłoszenie przerwy o godzinie 830 

 

II część 

Po przerwie posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1410. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1530 

 

Porządek 34 posiedzenia: 
 
1. I część posiedzenia 
 
a. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. 
 
2. II część po sesji 
 
a. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie i aneksu nr 4 Zespołu Szkół w 
Gorzowie Śl. do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 
 
b. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie informacji o 
kadrze pedagogicznej i bazie dydaktycznej szkoły. 
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c. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Olesna w sprawie przedłożenia wykazu robót 
remontowych w 2020 roku na nieruchomości wspólnej przy ul. Pieloka 21 w 
Oleśnie. 
 
d. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia porozumień w sprawie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego. 
 
e. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z Wojewodą Opolskim na 
dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań w ramach programu asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 
 
f. Podjęcie Uchwały nr 34/89/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych 
jednostek budżetowych. 
 
g. Podjęcie Uchwały Nr 34/90/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku przez organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego punktu udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego. 
 
h. Podjęcie Uchwały Nr 34/91/2019 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej o zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych. 
 
i. Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia terminu kontroli prowadzonej w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu i Szkole Podstawowej 
przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu. 
 
j. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z Gminą Radłów w sprawie 
udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn.: 
”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi 
rowerowej w miejscowości Kościeliska”. 
 
k. Sprawy różne. 
 
l. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
I CZĘŚĆ 
 
 
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. 
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Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie w celu przedłożenia Radzie Powiatu w 
Oleśnie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek 
do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Oleskiego. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie wniosek Zarządu Powiatu w 
Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego. 
 
 
II CZĘŚĆ po sesyjna 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił aneks Nr 3 do arkusza organizacyjnego 
na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 
Oleśnie (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) zawierający zmiany związane z 
przydziałem godzin dla nauczyciela powracającego z urlopu wypoczynkowego 
(powrót do pracy) oraz dodatkowo na prośbę nauczyciela rezygnującego z 2 godzin 
w internacie, przydzielono te godziny innemu nauczycielowi. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 
 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił aneks Nr 4 do arkusza organizacyjnego 
na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. (załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu) zawierający następujące zmiany: 
- zmiany przydziału godzin w związku z urlopem wychowawczym nauczyciela do 
30.06.2020r., 
- zwiększenie wymiaru etatu 2 nauczycielom z powodu zmiany pensum z 20 godz. na 
18 godz. tygodniowo w klasach technikum 4-letniego, 
- przyznanie 0,11 etatu kierownikowi szkolenia praktycznego z powodu braku 
możliwości przyznania przedmiotu zasady żywienia innym nauczycielom. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 



4 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
 
Ad.2 
Podpkt.b) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił informację Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w zakresie zasobów kadry pedagogicznej i bazy dydaktycznej szkoły w 
kierunku uruchomienia kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia od 1.09.2020r.  w 
kierunkach: technik technologii drewna, technik handlowiec i technik pojazdów 
samochodowych (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w zakresie zasobów kadry pedagogicznej i bazy dydaktycznej 
szkoły w kierunku uruchomienia kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia od 
1.09.2020r. 
 
Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił pismo Burmistrza Olesna w sprawie 
wykazu robót remontowych w 2020 roku na nieruchomości wspólnej przy ul. Pieloka 
21 w Oleśnie (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że z przedstawionego wykazu robót 
remontowych widział by potrzebę zaakceptowania dwóch zadań tj. remont poszycia 
dachowego  oraz wymianę wewnętrznej sieci c.o. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie w/w propozycji i stwierdził, że można 
dokonać rozeznania pozyskania środków zewnętrznych na wymianę instalacji co.o. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Olesna w 
sprawie wykazu robót remontowych w 2020 roku na nieruchomości wspólnej 
przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie, w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
wstępnie zaakceptował następujące zadania: 
- remont poszycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 
21 (kwota szacunkowa 50.000 zł), 
- wymianę wewnętrznej sieci c.o. w budynku administracyjnym przy ul.Pieloka 
21 (kwota szacunkowa 260.000 zł). 
 
Ad.2 
Podpkt.d) 
 
Sekretarz Danuta Antas przedstawiła następujące projekty porozumień: 
- z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu w sprawie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego (załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu), 
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- z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu w sprawie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego (załącznik  nr 8 do 
niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie w/w porozumień w przedstawionej 
treści. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na zawarcie porozumienia w przedstawionej treści z Radą Okręgową 
Izby Radców Prawnych w Opolu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu oleskiego. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na zawarcie porozumienia w przedstawionej treści z Okręgową Radą 
Adwokacką w Częstochowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu oleskiego. 

Ad.2 
Podpkt.e) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy z Wojewodą Opolskim na 
dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 22.087 zadań w ramach 
programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 tj.  
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
(załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Wniósł o zawarcie umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie w formie dotacji celowej 
zadań w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2019. 

W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.f) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 34/89/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku w koniecznością 
wprowadzenia zmian w planach finansowych przyjętych w dniu dzisiejszym Uchwałą 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr XI/82/2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego.  

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 34/89/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 34/89/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad.2 
Podpkt.g) 
 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu 
w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że powierzenie prowadzenia zadań z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczy punktu w Oleśnie (ze specjalizacją 
nieodpłatnej mediacji) oraz w Dobrodzieniu. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 34/90/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 34/90/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
polegającego na prowadzeniu w 2020 roku przez organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.h) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że Zarząd Powiatu Kłobuckiego zwrócił 
się z pismem z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej 
obecnej drogi nr 2075 S o nazwie ulicy Dworcowa (załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu). W związku z powyższym został przygotowany projekt Uchwały Zarządu 
Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu). Następnie ze względu na brak pytań i uwag, zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 34/91/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 34/91/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, 
stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.i) 
 
Główny specjalista Ewelina Karaś poinformowała, że jest prowadzona kontrola w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu i Szkole Podstawowej przy 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu, do przeprowadzenia której 
Zarząd Powiatu wydal upoważnienia do 4.11.2019r. Kontrolowanemu na dzień 
29.10.2019r. wyznaczono termin okazania dokumentów dotyczących wynagrodzeń 
osobowych i bezosobowych rozliczonych z dotacji. W dniu dzisiejszym Pan Henryk 
Wrzesień ze względu na trudności techniczne związane z awaria serwerów w 
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prowadzonych jednostkach zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie tych czynności w 
dniu 4.11.2019r. W związku z powyższym zwraca się. Z prośba o przedłużenia 
terminu kontroli oraz wydanych upoważnień 15/2019 i 16/2019 do dnia 18.11.2019r. 
Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł  o przedłużenie terminu kontroli oraz upoważnień. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
przedłużył termin kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Julianpolu i Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Julianpolu do dnia 18 listopada 2019 roku oraz wydłuża ważność wydanych 
upoważnień Nr 15/2019 i 16/2019 do dnia 18 listopada 2019r.  

Ad.2 
Podpkt.j) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Radłów w 
sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn.: 
”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w 
miejscowości Kościeliska” w wysokości 50% wkładu własnego tj. w kwocie 
250.647,12 zł (załącznik nr 17 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 Gminą Radłów w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na 
realizację inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca 
na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska”. 

W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.k) 
 
Bark spraw różnych. 
 
Ad.2 
Podpkt.l) 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu z 33 posiedzenia 
Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 33/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 21 października 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 34 posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie. 
Na tym protokół zakończono. 
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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 
 
  
 
 


