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BRZ.0022.30.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 35/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 7 listopada 2019 roku 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

 

Stan Zarządu -  5 członków 
Obecnych -    4 członków 
Nieobecny usprawiedliwiony: Damian Hutsch. 
(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. Elżbieta Hadaś       - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                  w Oleśnie 
5. Grażyna Kamińska      - główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy 
                                                  Rodzinie w Oleśnie 
6. Joachim Hadam       - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
7. Tomasz Włóczyk      - pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
8. Janusz Cecota       - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  
                                                  Ratownictwa i Zdrowia 
9.Mariusz Chlebowski      - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  
                                                  i Gospodarki Mieniem 
10. 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 1205 

 

Porządek 35 posiedzenia: 
1. Przyjęcie założeń do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok. 
 
2. Sprawy oświatowe: 

a) zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2019/2020 Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, 

b) rozpatrzenie pisma Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w 
sprawie prośby o uwzględnienie do końca 2019 roku potrzeby wymiany 
monitoringu, 
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c) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przydzielenia 13 
godz. nauczania indywidualnego na rok szkolny 2019/2020, 

d) rozpatrzenie pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie szkoły do programu Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej, 

e) podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy ze Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zakupie 
umundurowania dla 18 uczniów "klasy mundurowe" w 2019 roku. 

 
3. Rozpatrzenie pism: 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie informacji 
o nie składaniu zapotrzebowania na realizację programu  "Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, 

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie w sprawie 
zwiększenia planu finansowego, 

c) Domu Pomocy Społecznej w Radawiu w sprawie wygaszenia trwałego 
zarządu ustanowionego na rzecz DSP w Radawiu do części 
nieruchomości położonej w Radawiu oznaczonej numerem działki 697, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1 A, 

d) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. 
Królowej Karoli w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę 
istniejącego budynku magazynowego zwanego "Tlenownią" 
znajdującego się na nieruchomości położonej w Dobrodzieniu, 
oznaczonej numerem działki 520, a będącej własnością Powiatu 
Oleskiego oddanej w użytkowanie SP ZOL, 

e) Urzędu Miejskiego w Oleśnie w sprawie zawiadomienia o możliwości 
składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie 
Olesno w obrębach Stare Olesno, Świercze, Łomnica, 

f) Przewodniczącego Komisji Konkursowej w sprawie informacji o 
zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz przekazanie protokołu z 
posiedzenia Komisji Konkursowej, 

g) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w sprawie 
wyboru oferty do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019, 

h) Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości poł. w 
Wojciechowie. 

 
4. Zapoznanie się z projektem wystąpienia pokontrolnego z kontroli 
przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu celem przedłożenia jednostce 
kontrolowanej, 
 
5. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 

a) porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Częstochowie w sprawie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego, 
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b) porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu w sprawie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego, 

c) umowy z Gminą Praszka w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi 
Oleskiemu dotacji na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1911 O polegającą na budowie drogi rowerowej na 
odcinku Praszka - Rozterk", 

d) aneksu do umowy z dnia 28.06.2019r z Gminą Praszka w sprawie 
udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji na realizacje inwestycji pn.: 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O polegająca na budowie drogi 
rowerowej na odcinku Praszka - Pilawy", 

e) aneksu do umowy z dnia 18.09.2019r. z Gminą Dobrodzień w sprawie 
dofinansowania w formie dotacji celowej wykonywania zadań w zakresie 
nadzoru budowlanego przez Powiatowy Inspektorat nadzoru 
Budowlanego w Oleśnie. 

 
6. Podjęcie uchwał: 

a) Nr 35/92/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 35/93/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
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 4 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym można 
obradować i podejmować wiążące decyzje.  
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił następujące zestawienia tabelaryczne w 
zakresie przygotowanych założeń do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 
rok tj.: 
- dochody  budżetu w porównaniu do roku 2019 (załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu), 
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2020 (załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu), 
- rozdział subwencji oświatowej na placówki oświatowe w roku 2020 (załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu), 
- programy unijne do realizacji w 2020 roku dochody/przychody (załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu), 
- wydatki w porównaniu do 2019 roku (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśnił, że dane za 2019 rok zostały obliczone do końca roku według wykonania na 
dzień dzisiejszy.  
Na programu unijne realizowane w szkołach nie musimy angażować środków 
własnych. W szkołach w 2020 roku nie są zabezpieczone wydatki na około 1 miesiąc 
co stanowi kwotę około 1.907.000 zł. Wydatki rzeczowe w oświacie zostały 
zwiększone o 150.000 zł. Wydatki w jednostkach zostały zwiększone o 10% z 
uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
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Na szkołę w Grodkowie nie zabezpieczył wydatków na około 100.000 zł. Proponuje 
zabezpieczyć te wydatki z rezerwy ogólnej lub rezerwy oświatowej. Ponadto zwrócił o 
ustalenie czy wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi zabezpieczyć 
w dwóch działach tj. 921 i 926 po 2.500 zł, czy też całą kwotę 5000 zł zabezpieczyć 
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport. 
W wydatkach w dziale 855 należy wyjaśnić sytuację. 
W Domu Dziecka w Sowczycach spada ilość wychowanków, ale wydatki nie. 
 
Zarząd Powiatu ustalił, że wydatki na szkołę w Grodkowie zabezpieczyć z rezerwy 
ogólnej, a w dziale 926 zabezpieczyć całą kwotę 5.000 zł na współpracę z 
organizacjami pozarządowymi. 
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował zaakceptować założenia do projektu 
budżetu na 2020 rok przedstawione przez Skarbnika Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zaakceptował założenia do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok 
przedstawione przez Skarbnika Powiatu. 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks Nr 3 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Placówek edukacyjnych w 
Dobrodzieniu (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) zawierający następujące 
zmiany: 
- przydzielenie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych, 
- z dniem 01.11.2019r. powierzono Pani Magdalenie Nawratil pełnienie funkcji 
wicedyrektora, co będzie związane ze zmniejszeniem godzin etatu z 18 na 12, przy 
czym przydzielono 9 godzin nadliczbowych (dotychczas było 8 godzin). 
- 5 godzin wynikających ze zniżki dla wicedyrektora przydzielono innym 
nauczycielom, 
- ustało zatrudnienie jednego nauczyciela z dniem 25.10.2019r. i innemu 
nauczycielowi zmieniono umowę na zastępstwo na umowę na czas określony do 
31.08.2020r. 
- uzupełnienie informacji o pozyskaniu przez jednego nauczyciela stopnia 
nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśniła ponadto, że nie ma możliwości przekazania wszystkich godzin Pani 
Nawartil wynikających ze zniżki dla wicedyrektora i na razie pozostają w jej 
wykonywaniu. Nie jest to zgodne z przepisami, ale nie wiadomo na jaki czas Pani 
Nawratil będzie chciała pełnić funkcję wicedyrektora. Nie ma możliwości obecnie 
przekazania tych godzin innemu nauczycielowi. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu z zapisem 
aby dyrektor placówki czynił starania w kierunku dostosowania do zapisów 
ustawowych w zakresie liczby godzin ponadwymiarowych kadry kierowniczej. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu z uwagą, aby dyrektor 
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placówki czynił starania w kierunku dostosowania do zapisów ustawowych w 
zakresie liczby godzin ponadwymiarowych kadry kierowniczej.  
 
Ad.2 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie prośby o uwzględnienie do końca 2019 
roku potrzeby wymiany monitoringu (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek zaproponował, aby na następne posiedzeniu Zarządu 
pozyskać informacje o zakresie awarii dotychczasowego systemu monitoringu oraz 
kosztów jego wymiany. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się pismem Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie prośby o uwzględnienie do końca 
2019 roku potrzeby wymiany monitoringu i wnosi o pozyskanie na następne 
posiedzenie Zarządu informacji o zakresie awarii dotychczasowego systemu 
monitoringu oraz kosztów jego wymiany. 

Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przydzielenia 13 godz. nauczania indywidualnego na rok szkolny 2019/2020 
(załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że w orzeczeniu jest wskazanie 
przydzielenia maksymalnej ilości godzin, stąd wnioskowane 13 godzin. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przydzielenie 12 godzin nauczania 
indywidulanego. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie w Zespole Szkół w Oleśnie 12 godzin nauczania 
indywidualnego na rok szkolny 2019/2020. 

Ad.2 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo I Liceum 
Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie szkoły 
do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśniła, że Minister Cyfryzacji pilotuje w/w program i członkom Zarządu 
zostały przekazane wyjaśnienia funkcjonowania programu (załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu). Przystąpienie do programu jest za darmo, ale nie wiadomo co 
będzie z kosztami użytkowania tj. opłaty za internet. Do tego programu już 
przystąpiły dwie szkoły tj. Zespół Szkół w Gorzowie Śl. i Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, które nie potrzebowały zgody na 
przystąpienie do programu. Obecnie taka zgoda jest wymagana i zaproponowała, 
aby wyrazić zgodę również dla innych szkół, które wystąpią z takim wnioskiem. 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie propozycji Naczelnika. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przystępowanie szkół, które wystąpią z wnioskiem, do programu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Ad.2 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie zawarcia umowy ze 
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zakupie 
umundurowania dla 18 uczniów "klasy mundurowej" w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w 2019 roku (załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu). 

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że szkoła również zgłasza prośbę o 
przekazanie środków na wkład własny na realizację zadania w kwocie 3.060 zł. 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że szkoła będzie miała dokonane 
zwiększenie budżetu na ten cel.. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionej umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania 
polegającego na zakupie umundurowania dla 18 uczniów "klasy mundurowej" 
w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w 2019 roku. 

W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt.a) 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś przedstawiła pismo Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie w sprawie informacji o nie składaniu zapotrzebowania na 
realizację programu  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 
(załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że Minister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej pierwszy raz ogłosił ten program. Był skierowany do gmin i 
powiatów. Można było zgłaszać wniosek o asystenta w liczbie 30 godzin. Jeśli było 
by więcej godzin, to samorząd sam pokrywałby te koszty. Koszt jednej godziny to 30 
zł. W tym roku nie było zgłoszeń od osób mających potrzebę korzystania z usług 
asystenta i w związku z powyższym nie zostało złożone zapotrzebowanie. Jeśli będą 
zgłoszenia w przyszłym roku, to takie zapotrzebowanie zostanie złożone. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie w sprawie nie składania zapotrzebowania na realizację 
programu  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020. 



7 
 

Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś przedstawiła Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Oleśnie w sprawie w sprawie zwiększenia planu finansowego (załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że wnioskowane braki dotyczą dzieci z terenu 
naszego powiatu umieszczone w innych powiatach. Robiąc plan na 2019 r. 
wykazywały zapotrzebowanie na 227.000, a dostali mniej. Nie ma wpływu ile dzieci 
zostanie umieszczonych poza powiatem, bo o tym decyduje sąd. Księgowa zrobiła 
kalkulację i już na listopad i grudzień nie ma pieniędzy na te wypłaty. W kwietniu już 
sygnalizowała te braki. 

Skarbnik Roman Neugebauer zapytał, czy zmieniła się liczba dzieci. 

Dyrektor Elżbieta Hadaś wyjaśniła, że tak – jest o jedno więcej, a to jest 1.500 zł/m-
c więcej wydatków.  

Skarbnik Roman Neugebauer zapytał co się mieści w wydatkach płacowych. Jako 
Centrum dostaliście 22.000 zł na koordynatora.  

Dyrektor Elżbieta Hadaś potwierdziła, ale dodała, że drugi koordynator jest 
zatrudniony na umowę zlecenie i na to brakuje. Te 22.000 zł jest częściowym 
pokryciem wydatków.  

Księgowa Grażyna Kamińska poinformowała, że była zgoda Zarządu na 
zatrudnienie drugiego koordynatora. W budżecie PCPR brakuje na płace.  

Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że dochody własne PCPR były planowane 
na 914.600 zł , które są dochodami z innych powiatów. Planowaliście je sami. Teraz 
ten plan nie będzie zrealizowany na 75.000 zł.  

Księgowa Grażyna Kamińska wyjaśniła, że nie ma wpływu na te dochody. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że dodatkowy koordynator to koszt 10.000 
zł. 

Dyrektor Elżbieta Hadaś wyjaśnił, że dodatkowy koordynator ma 700zł/m-c. Dostali 
22.000 zł dostali na koordynatora. 

Skarbnik Roman Neugebauer stwierdził, że te 22.000 zł powinny się zwolnić, bo 
koordynator był opłacany z budżetu PCPR do czasu otrzymania środków od 
Wojewody. Mają Państwo również 2,5% za gospodarowanie środkami PFRON – to 
około 30.000 zł. Dostaliście je, a więc dochody i wydatki trzeba zmniejszyć o 30.000 
zł. Te 30.000 zł nie powinny być wprowadzone po dochodach.  Jeśli w dochodach 
własnych brakuje środków, to w budżecie też ich będzie brakować. Plan był 
zawyżony, a teraz nie ma go skąd uzupełnić. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że trzeba było wcześniej sygnalizować 
problemy. 

Księgowa Grażyna Kamińska poinformowała, że sygnalizowali braki. Widocznie 
mieli to czynić co miesiąc. 
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Starosta Roland Fabianek zapytał, czy są możliwości przesunięcia środków w 
budżecie PCPR, aby zabezpieczyć wykazane braki. 

Księgowa Grażyna Kamińska poinformowała, że pewne płatności może zapłacić w 
styczniu. 

Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformował, że w rezerwie jest około 4-5.000zł. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że plan był zawyżony i powinien być 
korygowany. Zaproponował, aby dokonać analizy budżetu jednostki w kierunku 
złożenia wniosku do Zarządu Powiatu o przesunięcia środków w ramach 
posiadanego budżetu w celu zabezpieczenia braków finansowych na § 4330. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie w sprawie zwiększenia planu 
finansowego i postanowił zobowiązać dyrektora oraz księgową do dokonania 
analizy budżetu jednostki w kierunku złożenia wniosku do Zarządu Powiatu o 
przesunięcia środków w ramach posiadanego budżetu w celu zabezpieczenia 
braków finansowych na § 4330. 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w dziale 855 rozdział 85504 ma 
problem w założeniach do projektu budżetu na 2020 rok tj.: w 2019 r. jest 1.390.000 
zł, na 2020 r. zaplanowano 1.485.000 zł, a zapotrzebowanie jest na 1.90.000 zł. Nie 
potrafi uzasadnić takiego duże wzrostu. 

Księgowa Grażyna Kamińska wyjaśniła, że teraz nie jest w stanie wyjaśnić różnicy, 
bo nie ma tutaj materiałów. Ma przygotowane kalkulacje i je wyjaśni Skarbnikowi. 
Zwiększenie będzie też związane ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. 

Ad.3 
Podpkt.c) 

Naczelnik Mariusz Chlebowski przedstawił pismo Domu Pomocy Społecznej w 
Radawiu w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz DSP w 
Radawiu do części nieruchomości położonej w Radawiu oznaczonej numerem działki 
697, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1 A (załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśnił, że dotychczasowi lokatorzy wyrazili zgodę na wykup mieszkań 
zajmowanych na podstawie umów najmu. W pierwszej kolejności należy wydzielić 
ten budynek wraz z zapewnieniem drogi dojazdu do nieruchomości oraz w budynku 
gospodarczym znajduje się kotłownia do tego budynku mieszkalnego. Takie 
ustalenia będą dokonane wspólnie z dyrektorem DPS w Radawiu. Przedstawił 
zdjęcia budynku i możliwości wydzielenia działki. Następnie poinformował, że po 
wydzieleniu działki będzie wygaszony trwały zarząd i ta nieruchomość wejdzie do 
zasobu nieruchomości do dyspozycji Zarządu Powiatu. Należy ustalić kto poniesie 
koszty podziału geodezyjnego. 

Starosta Roland Fabianek stwierdził, że koszty podziału powinny być po stronie 
powiatu, ale jeszcze ustalić tą kwestię z dyrektorem DPS. Następnie wniósł o 
wyrażenie zgody na podjęcie działań w kierunku wygaszenia trwałego zarządu 
wnioskowanej części nieruchomości zgodnie z przedstawionymi przez Naczelnika 
procedurami. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Domu Pomocy Społecznej w 
Radawiu w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz DSP 
w Radawiu do części nieruchomości położonej w Radawiu oznaczonej 
numerem działki 697, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1 A i w 
obecności 3 członków jednogłośnie „za” wyraził zgodę na podjęcie działań w 
kierunku wygaszenia trwałego zarządu wnioskowanej części nieruchomości, 
co będzie związane z dokonaniem podziału działki i wydzieleniem z niej działki 
niezbędnej do obsługi znajdującego się na niej budynku mieszkalnego, a po 
wykonaniu podziału wydana zostanie decyzja Zarząd Powiatu o wygaszeniu 
trwałego zarządu nieruchomością powstałą w wyniku dokonanego podziału. 

Ad.3 
Podpkt.d) 

Naczelnik Mariusz Chlebowski przedstawił pismo Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu w sprawie 
wyrażenia zgody na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego zwanego 
"Tlenownią" znajdującego się na nieruchomości położonej w Dobrodzieniu, 
oznaczonej numerem działki 520, a będącej własnością Powiatu Oleskiego oddanej 
w użytkowanie SP ZOL (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). Przedstawił 
zdjęcia budynku, wyraził opinie, ze wyburzenie budynku pozwoli na poszerzenie 
przejazdu i połączenie dwóch parkingów w jednolitą całość. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 3 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego zwanego 
"Tlenownią" znajdującego się na nieruchomości położonej w Dobrodzieniu, 
oznaczonej numerem działki 520, a będącej własnością Powiatu Oleskiego 
oddanej w użytkowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu. Ponadto zobowiązuje się 
kierownika jednostki do dokonania rozbiórki budynku własnym kosztem i 
własnym staraniem oraz z godnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. 

Ad.3 
Podpkt.e) 

Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk przedstawiła pismo Urzędu Miejskiego 
w Oleśnie w sprawie zawiadomienia o możliwości składania wniosków do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji 
powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach Stare Olesno, Świercze, Łomnica 
(załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). Poinformowała, że wymienione obszary 
są związane z planowanym wydobyciem piasku pod budowę obwodnicy Olesna. 
Działki stanowią własność Nadleśnictw i łącznie obejmują obszar około 100.000 ha. 
Koncesję na wydobycie wyda Marszałek. Zawiadomienie wraz z Uchwałą zostało 
skonsultowane z: 

- Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem 
Panem Mariuszem Chlebowskim, 
- Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego panem Norbertem 
Hoberem, 
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- Naczelnikiem Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Panią Grażyna  
Karpińską, 
- Naczelnikiem Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Panią Lidia Zientek, 
- Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Panią Dorotą 
Janikowską-Młynarczyk, 
- dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie Panem Joachimem Hadamem. 
Nie wniesiono uwag i wniosków. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 3 członków jednogłośnie „za” 
postanowił nie zgłaszać wniosków do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr 
XII/96/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, 
Świercze, Łomnica, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej oraz 
zgodności z zadaniami samorządu powiatu, ujętymi w strategii Rozwoju 
Powiatu Oleskiego i ponadgminnymi inwestycjami powiatu. 

Ad.3 
Podpkt.f) 

Starosta Roland Fabianek jako Przewodniczący Komisji Konkursowej  
przedstawił informację o zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko 
dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, w wyniku którego akceptację na to 
stanowisko otrzymał Pan Andrzej Prochota (załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu). Ponadto przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnie odbytego w dniu 30.10.2019r. (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).  

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął 
informację Przewodniczącego Komisji Konkursowej o zakończeniu 
postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie oraz zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie odbytego w dniu 30.10.2019r.  

Ad.3 
Podpkt.g) 

Naczelnik Janusz Cecota przedstawił pismo w sprawie wyboru oferty do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnie za rok 2019 (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że wpłynęły 
dwie oferty tj.: 
- Biura Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych „DEKRET”   45-707 Opole ul. 
Wrocławska 6c/23 za 5.535 zł brutto, 
- „Bad-Bil” Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów sp. o.o. 45-064 Opole ul. Kołłątaja 11 
za kwotę 6.765 zł brutto. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że biorąc pod uwagę cenę oraz 
dotychczasowe doświadczenie korzystniejsza jest oferta Biura Badań Bilansów i 
Innych Usług Księgowych „DEKRET”. Wniósł o wybór tej oferty. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” dokonał 
wyboru oferty Biura Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych „DEKRET”   
45-707 Opole ul. Wrocławska 6c/23 do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok obrotowy 2019. 

 
Ad.3 
Podpkt.h) 

Tomasz Włóczyk przedstawił pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w 
sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości poł. w Wojciechowie oznaczonej nr 
działki 91/2 o pow. 0,0057 ha na k.m.11, zajętej w dniu 31.12.1998r. pod drogę 
publiczną (wojewódzką a obecnie powiatową) o numerze 08632 relacji: od DW 494 – 
Wojciechów (obecnie o numerze 1932 O o relacji : DW 494 – Wojciechów) (załącznik 
nr 22 do niniejszego protokołu). Ta działka w 1998 roku była własnością Gminy 
Olesno. 

Dyrektor Joachim Hadam wyjaśnił, że na koniec 1998 roku ta działka była 
własnością Gminy Olesno, ale w 2000 roku stała się ona własnością prywatnej 
osoby. Obecnie proponuje się wystąpić do Burmistrza Olesna o zatwierdzenie 
projektu podziały działki 91 k.m. 11 o pow. 0,0812 ha obręb Wojciechów celem 
wydzielenia z niej części gruntu faktycznie zajętego pod drogę powiatową oznaczoną 
na mapie z projektem podziału jako działka nr 91/2 o pow. 0,0057 ha. 

Tomasz Włóczyk poinformował, że jest przygotowany projekt podziału i obecnie 
można wystąpić do Burmistrza o zatwierdzenie tego podziału. 

Dyrektor Joachim Hadam poinformował, że ta osoba prywatna wystąpiła już 
wcześniej do nich o uregulowanie stanu prawnego tej działki. Ma 57m2. Wcześniej 
były też przypadki regulowania stanu prawnego działek pod drogami powiatowymi, 
których właścicielami były osoby prywatne i zostały one im zapłacone.  

Starosta Roland Fabianek wniósł o wystąpienie do Burmistrza Olesna we 
wnioskowanej sprawie.  

Zarząd Powiatu w Oleśnie po zapoznaniu się z pismem Powiatowego Zarządu 
Dróg w Oleśnie w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości poł. w 
Wojciechowie oznaczonej nr działki 91/2 o pow. 0,0057 ha na k.m.11, w 
obecności 4 członków jednogłośnie „za” postanowił wystąpić z wnioskiem do 
Burmistrza Olesna o zatwierdzenie projektu podziału działki 91 k.m. 11 o pow. 
0,0812 ha obręb Wojciechów celem wydzielenia z niej części gruntu faktycznie 
zajętego pod drogę powiatową oznaczoną na mapie z projektem podziału jako 
działka nr 91/2 o pow. 0,0057 ha, a następnie podjąć kolejne działania mających 
na celu nabycie gruntu przez Powiat Oleski. 

Ad.4 
 
Naczelnik Janusz Cecota przedstawił projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli 
przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu celem przedłożenia jednostce kontrolowanej 
Wyjaśnił, że wystąpiły drobne uwagi na niewielkie kwoty. Jednostka dobrze działa i 
nie ma uwag do jej prowadzenia. W zakresie ochrony danych osobowych jednostka 
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ma rozważyć cykliczne przeprowadzanie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji. 
Po przyjęciu projektu wystąpienie zostanie przekazane jednostce i dyrektor ma 7 dni 
na odniesienie się do projektu. Następnie zostaną sformułowane zalecenie 
pokontrolne i wraz z wystąpieniem zostaną przedłożone Zarządowi do zatwierdzenia. 

 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu wystąpienia 
pokontrolnego celem przedłożenia jednostce kontrolowanej. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął 
projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej 
Karoli w Dobrodzieniu celem przedłożenia jednostce kontrolowanej, 
stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.5 
podpkt.a) 
 
Sekretarz Danuta Antas poinformowała, że po konsultacji projektu porozumienia z 
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego 
Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie wniosła o uzupełnienie zapisów tj.: 
- w § 2 pkt. 3 o sformułowanie „do dnia 6 grudnia 2019 roku”, 
- w § 2 o dodatkowy punkt oznaczony jako 4 w brzmieniu: „ 4. ORA zobowiązuje się 
do zapewnienia w Punkcie mediatora, wpisanego na listę mediatorów, o której mowa 
w art.4a ust.6 ustawy do świadczenia nieodpłatnej mediacji po zgłoszeniu bieżącego 
zapotrzebowania na przeprowadzenie mediacji. Wynagrodzenie mediatora oblicza 
się proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na prowadzenie przez niego 
mediacji.”. 
Projekt porozumienia został uzupełnione o w/w zapisy i przedłożony do zawarcia 
(załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionego projektu 
porozumienia. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Częstochowie w sprawie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego. 
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.5 
podpkt.b) 
 
Sekretarz Danuta Antas poinformowała, że po konsultacji projektu porozumienia z 
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu  wniosła o uzupełnienie zapisów w § 2  o 
dodatkowy punkt oznaczony jako 4 w brzmieniu: „ 4. OIRP zobowiązuje się do 
zapewnienia w Punkcie mediatora, wpisanego na listę mediatorów, o której mowa w 
art.4a ust.6 ustawy do świadczenia nieodpłatnej mediacji po zgłoszeniu bieżącego 
zapotrzebowania na przeprowadzenie mediacji. Wynagrodzenie mediatora oblicza 
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się proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na prowadzenie przez niego 
mediacji.”. 
Projekt porozumienia został uzupełnione o w/w zapisy i przedłożony do zawarcia 
(załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionego projektu 
porozumienia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu w sprawie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego. 
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.5 
podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Praszka w 
sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji na realizację inwestycji pn.: 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegającą na budowie drogi rowerowej na 
odcinku Praszka - Rozterk" (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Praszka w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji na 
realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegającą 
na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk". 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 

Ad.5 
podpkt.d) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt aneksu do umowy z dnia 
28.06.2019r z Gminą Praszka w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji na 
realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O polegająca na 
budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Pilawy" (załącznik nr 26 do 
niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks do umowy z dnia 28.06.2019r z Gminą Praszka w sprawie udzielenia 
Powiatowi Oleskiemu dotacji na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku 
Praszka - Pilawy". 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
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Ad.5 
podpkt.e) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt aneksu do umowy z dnia 
18.09.2019r. z Gminą Dobrodzień w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej 
wykonywania zadań w zakresie nadzoru budowlanego przez Powiatowy Inspektorat 
nadzoru Budowlanego w Oleśnie, w którym zmienia się zapisy § 3 umowy (załącznik 
nr 27 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie omówionego projektu umowy. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks do umowy z dnia 18.09.2019r. z Gminą Dobrodzień w sprawie 
dofinansowania w formie dotacji celowej wykonywania zadań w zakresie 
nadzoru budowlanego przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w 
Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
 
Ad.6 
podpkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 34/92/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z następującymi wnioskami: 
- Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. w sprawie przeniesień na wydatki płacowe (załącznik 
nr 28 do niniejszego protokołu), 
- I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie uzupełnieni środków na wydatki 
płacowe (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu), 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie przeniesienia 
wydatków pomiędzy paragrafami (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 35/92/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 35/92/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 35/93/2019 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 35/92/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy w 
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Sowczycach w sprawie zmian wynikających z przeliczeniem zatrudnienia i 
zwiększeniem odpisu na ZFŚS od 01.08.2019r. (załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 35/93/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 35/93/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Ad.7 

Naczelnik Mariusz Chlebowski przedstawił wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej złożonego przez firmę Geoserwis Marcin Wróblewski Sylwia Wróblewska 
z Nysy (załącznik nr 34 do niniejszego protokołu) oraz przygotowane projekty 
odpowiedzi tj.: 

- pismo w sprawie informacji w zakresie objętych pkt. 1,2,3,4,5 i 6 wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej (załącznik nr 35 do niniejszego protokołu), 

- decyzji  Starosty Oleskiego odmawiającej udostępnienia informacji publicznej w 
trybie i na zasadach określonych ustawa z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji 
publicznej poprzez udostępnienie operatów technicznych z modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków dla obrębu gminy Dobrodzień przyjętych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem o udostępnienie informacji 
publicznej złożonego przez firmę Geoserwis Marcin Wróblewski Sylwia 
Wróblewska z Nysy i w obecności 3 członków jednogłośnie „za” zaakceptował 
treść projektów odpowiedzi przygotowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Mieniem. 

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Urzędu Miejskiego w Praszce w 
sprawie wniesienia sprzeciwu do kwestii poszerzenia pasa drogowego w miejscu 
wyjazdu z garażu budynku remizy OSP w Wierzbiu w związku z przedłożonym do 
gminy do zaopiniowania projektem organizacji ruchu opracowanego dla zadania pn 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka-granica województwa 
opolskiego” (załącznik nr 37 do niniejszego protokołu). 

Ad.8 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu z 34 posiedzenia 
Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 3 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 34/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 28 października 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 35 posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie. 
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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 
 
  
 
 

 


