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BRZ.0022.32.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 37/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 
odbytego w dniu 21 listopada 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. Elżbieta Hadaś       - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                  w Oleśnie 
5. Ewa Cichoń       - Przewodnicząca rady Powiatu w Oleśnie 
6. Maciej Pyziak       - Naczelnik Wydziału komunikacji i Transportu 
7. Roman Jokiel                    - główny specjalista Powiatowego Zarządu Dróg   
                                                  w Oleśnie 
8. Janusz Cecota       - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  
                                                  Ratownictwa i Zdrowia 
9.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 1010 

 

Porządek 37 posiedzenia: 
1. Przyjęcie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Oleśnie: 

a) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia rozkładu 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 
roku, 

b) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze 
Powiatu Oleskiego, 

c) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
V/26/2019  Rady Powiatu w Oleśnie z  dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie 
określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Oleskiego na 2019 rok, 

d) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wysokości opłat za 
usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
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strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, 

e) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę 
niższą niż jej wartość rynkowa, 

f) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

g) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia wykazu 
przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego, 

h) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w 
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie, 

i) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 

 
2. Podjęcie uchwał: 

a) Nr 37/96/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/338/18 Zarządu Powiatu 
w Oleśnie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu 
Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, 

b) Nr 37/97/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
c) Nr 37/98/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
3. Sprawy oświatowe: 

a) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu, 

b) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie 
wyrażenia zgody na dalsze funkcjonowanie 4 grup realizujących 
przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych technikum 
po szkole podstawowej. 

 
4. Podjęcie decyzji w sprawie powołania Komisji przetargowej do 
przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Gosławicach oznaczonych numerami działek 
123/1, 123/2, 123/3 i 123/4, które odbędą się w dniu 5.12.2019r. w składzie: 
Mariusz Chlebowski - przewodniczący, Grażyna Krawczyk-Chęcińska - członek, 
Urszula Macherzyńska - członek. 
 
5. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksów do porozumień zawartych w 
dniu 17 lutego 2015 roku w sprawie przekazania Gminom (Olesno, Praszka, 
Gorzów Śl, Dobrodzień, Rudniki, Radłów i Zębowice) zadania zarządzania 
drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne 
zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych 
gminy. 
 
6. Sprawy różne. 
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Ad.1 
Podpkt.a) 
 
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. 
 
Naczelnik Janusz Cecota przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
oleskiego w 2020 roku. Poinformował, że w 2020 roku apteki będą dyżurowały 
według zasad: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 1800-2300, w święta i inne dni 
wolne od pracy w godzinach 800-2300, w wigilię Bożego Narodzenia w godzinach 800-
2300 z przerwą w godzinach 1400-1600. Opinie gmin oraz izb aptekarskich są 
pozytywne. 
Projekt uchwały wraz z w/w opiniami stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia 
rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 
roku. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek Zielonka poinformowała, że uzupełniony o Licea dla 
Dorosłych projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego 
został przedłożony do Kuratorium Oświaty w Opolu. Jest informacja, że opinia 
Kuratorium będzie pozytywna i zostanie w najbliższym czasie przesłana do 
tutejszego urzędu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu 
Oleskiego. 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
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Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2.10.2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu 
przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym pismem z 
dnia 18.10.2019r. została przekazana informacja o wysokości środków PFRON 
przypadających w powiecie oleskim na 2019 rok. Na zadania z zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dla powiatu oleskiego zwiększono 
środki o 48.271 zł Wysokość kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu 
uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2019 roku została zwiększona o 300 zł i 
obecnie wynosi 18.096 zł. Z związku z tym na działalność warsztatów zwiększone 
zostaną środki o kwotę 19.500 zł. na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej zwiększone zostaną środki o kwotę 28.771 zł. Ponadto 
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie zgłosił niewykorzystanie środków w zakresie 
rehabilitacji zawodowej tj. w na zadaniu nr 1 na kwotę 8.119,86 oraz zadaniu nr 2 na 
kwotę 17.000 zł. Również w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie są 
niewykorzystane środki: na tłumacza języka migowego na kwotę 1.000 zł oraz 
dofinansowanie do imprez integracyjnych na kwotę 271,88 zł. Uwzględniając kwotę 
zwiększenia środków PFRON na pozostałe zadania poza dofinansowaniem 
działalności warsztatów o kwotę 28.771 zł oraz w/w niewykorzystane środki dają 
kwotę 55.162,74 zł, które proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
ponieważ 70 wniosków w tym zakresie oczekuje na rozpatrzenie. W związku z 
powyższym został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie 
zmiany Uchwały Nr V/26/2019  Rady Powiatu w Oleśnie z  dnia 28 lutego 2019 roku 
w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego 
na 2019 rok (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
Ponadto poinformowała, że w porównaniu do innych powiatów w województwie 
opolskim Powiat Oleski ma najniższe zwiększenie środków np. Powiat Oleski ma 
3.569 osób niepełnosprawnych i otrzymuje z PFRON-u 371.644 zł, a Powiat 
Namysłowski ma 2.673 osoby niepełnosprawne i otrzymuje z PFRON-u 428.646 zł 
Przyznawanie środków PFRON zależy od algorytmu i jest od wyliczany od ilości osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie Pracy. Sprawdziła 
dane i Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie jest zarejestrowanych 60 osób 
niepełnosprawnych. Proponuje ustalić spotkanie z Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Sowczycach oraz warsztatami terapii zajęciowej w tym zakresie. Im 
więcej osób niepełnosprawnych będzie zarejestrowanych w PUP tym dostaniemy 
większe środki. W Polsce jest 5 ośrodków organizujących kursy zawodowe dla osób 
niepełnosprawnych, w których PFRON i ZUS pokrywa koszty pobytu osób. Kursy 
kończą się certyfikatami i osoby mają zapewnioną pracę.  
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że ŚDS w Sowczycach oraz warsztaty 
mocno dbają o swoich uczestników. Nie wie czy ingerować w ich zakres. Jako powiat 
dopłacamy warsztatom 10%, aby mogły mieć 100% dofinansowania. Nie wie czy z 
tego nie zrezygnować. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że uczestnik może być w warsztacie 6 lat, 
a potem powinien trafić doi innej instytucji. W Uszycach jest rotacja uczestników.  
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś stwierdziła, że udział własny w warsztatach będzie się 
zwiększał, bo stawka na uczestnika wzrasta. 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Nr V/26/2019  Rady Powiatu w Oleśnie z  dnia 28 lutego 2019 roku w 
sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Oleskiego na 2019 rok. 
 
Ad.1 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Maciej Pyziak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśnił, że jest to coroczna uchwała i w obecnym projekcie uchwały nie proponuje 
się podniesienia wysokości dotychczasowych stawek.  Do dnia 18.11.2019r. na 
terenie Powiatu Oleskiego usunięto 32 pojazdy, średni czas przechowywania to 3 
dni. W przypadku dłuższego przechowywania pojazd jest przewożony na teren 
parkingu położonego przy PZD w Praszce. Kwota uzyskanych wpływów z tytułu 
realizacji zadania w 2019 roku wynosiła 15.918 zł, a suma faktur zapłacona 
przedsiębiorcy wynosi 14.565 zł. Dotychczasowe stawki są na odpowiednim 
poziomie i jako urząd nie możemy na tym zarabiać.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wysokości 
opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 
dyspozycji usunięcia pojazdu. 
 
Ad.1 
Podpkt.e) 
 
Kierownik Grażyna Krawczyk-Chęcińska przedstawiła projekt uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej 
własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa (załącznik nr 
6 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że Gmina Dobrodzień złożyła wniosek o 
przekazanie na ich rzecz nieruchomości położonej w Gosławicach oznaczonej 
numerem działki 123/5 o pow. 0,1463 ha. Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił 
złożyć propozycje gminie nabycia w drodze bezprzetargowej tej działki wraz z działką 
u numerze 123/6 o pow. 0,0074 ha stanowiącej grunt pod droga gminna za obniżoną 
cenę 45.900 zł netto. Gmina Dobrodzień wyraziła wolę zakupu na proponowanych 
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warunkach. Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 
zawarcia umowy kupna – sprzedaży po obniżonej cenie wymaga jest zgoda Rady 
Powiatu w Oleśnie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za 
cenę niższą niż jej wartość rynkowa. 
 
Ad.1 
Podpkt.f) 
 
Główny specjalista Roman Jokiel przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
(załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że został on przygotowany w 
związku ze zmianą zapisu art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych, w myśl którego należy dostosować stawki za zajecie pasa drogowego 
do obowiązujących przepisów. W związku z tym zostały wprowadzone dwa 
dodatkowe zapisy w dotychczasowej uchwale w tej sprawie tj. w § 2 dodatkowy pkt. 2 
oraz w § 3 dodatkowy pkt.3. Pozostałe dotychczasowe zapisy uchwały oraz 
wysokości stawek są bez zmian. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
Ad.1 
Podpkt.f) 
 
Główny specjalista Roman Jokiel przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych 
w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego 
(załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że projekt uchwały został 
przygotowany z związku koniecznością aktualizacji wykazu przystanków 
komunikacyjnych w zakresie ich uporządkowania istniejącego stanu, likwidacji 
niepotrzebnych przystanków i organizacji nowych. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 



7 

 

29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia 
wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego.  
 
Ad.1 
Podpkt. h) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 
2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie 
(załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że w związku z objęciem mandatu 
radnego przez Panią Teresę Gielsok w projekcie uchwały proponuje się zmienić 
skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Porządku 
Publicznego tj.: w miejsce byłego radnego Pana Beniamina Godyli proponuje się 
zmienić skład w/w komisji o radną Panią Teresę Gielsok. Wniósł o przyjęcie 
omówionego projektu uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z 
dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rady Powiatu w Oleśnie. 

Ad.1 
Podpkt. i) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z uzasadnieniem stanowiące 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia Radzie Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XII sesję w dniu 
29.11.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
była mowa o rozbieżnościach w Uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z 
dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania tj. w §5 ust. 1 jest zapis 
„…wg stanu na 5 dzień roboczy miesiąca.” a  w załącznika nr 2 jest zapis „…wg 
stanu na 5 dzień miesiąca.” W celu ujednolicenia zapisów należy przygotować 
stosowny projekt uchwały. Poprosił o zajęcie stanowiska jaki zastosować jednolity 
zapis w uchwale i załączniku. 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zobowiązał Skarbnika do przygotowania na 
najbliższą sesję Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 29.11.2019r. projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr 
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XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na 
terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania, mający na celu ujednolicenia zapisów w § 5 ust.1 i w załączniku 
nr 2 na zapis „…wg stanu na 5 dzień miesiąca”. 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Janusz Cecota przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/338/18 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 15 maja 
2018 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w którym proponuje się zmianę składu tj. 
zamiast Pani Wiechy będzie Pani Jolanta Górka (załącznik 11 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały Nr 37/96/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 37/96/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/338/18 Zarządu 
Powiatu w Oleśnie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu 
Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 37/97/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z następującymi wnioskami: 
- wnioskiem Domu Dziecka w Sowczycach w sprawie przesunięcia w ramach 
środków własnych (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 
- wnioskiem Zespołu Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w 
sprawie zmian w planie wydatków (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 
- wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie w spawie 
środków otrzymanych od Gminy Olesno (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 37/97/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 37/97/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 37/98/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
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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 37/97/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie (załącznik 
nr 17 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 37/98/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 37/98/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.3 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 5 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu wraz z 
pismem (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że wzrosła ilość 
kursantów w internacie tj. było 34, a obecnie zadeklarowało udział 48. W grupie 
internatowej może być do 35 podopiecznych, na którą przypada 49 godzin 
opiekuńczo-wychowawczych. Opiekę nocną może wykonywać osoba nie będąca 
nauczycielem. Dyrektor szkoły wykazuje od poniedziałku do czwartku 20 godzin 
drugiego wychowawcy. Są rozbieżności pomiędzy wydrukiem aneksu a wyliczeniami. 
Należało by wyjaśnił organizację pracy internatu. 
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował, aby na następne posiedzenie zarządu 
zostały złożone wyjaśnienia w zakresie organizacji pracy internatu pod kątem 
przyjęcia dodatkowej grupy kursantów. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z aneksem nr 5 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu i 
zwraca się o złożenie na następne posiedzenie Zarządu wyjaśnień w zakresie 
organizacji pracy internatu pod kątem przyjęcia dodatkowej grupy  kursantów. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na dalsze funkcjonowanie 4 grup 
realizujących przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych technikum 
po szkole podstawowej (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że jeśli 
po ewentualnej likwidacji jednego z w/w rozszerzeń wzrośnie liczna uczniów 
chętnych do nauki języka angielskiego powyżej 24 uczniów i też nastąpi konieczność 
podziału na grupy. Skutki są takie same. 
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował wyrazić zgodę we wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie, po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie, w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 



10 

 

zgodę na dalsze funkcjonowanie 4 grup realizujących przedmioty w zakresie 
rozszerzonym w klasach pierwszych technikum po szkole podstawowej. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że został przygotowany projekt 
pisma do szkół w sprawie tworzenia oferty edukacyjnej. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że jeśli w danym kierunku w naborach 
było poniżej 10 osób, to taki kierunek ma być nie wykazywany.  
 
Na następnie posiedzenie zostanie przygotowane zestawienie kierunków z 
liczebnością uczniów za dwa ostanie lata naboru. 
 
Ad.4 
 
Kierownik Grażyna Krawczyk-Chęcińska poinformowała, że w związku z 
ogłoszenie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Gosławicach oznaczonych numerami działek 123/1, 123/2, 123/3 i 
123/4, które odbędą się w dniu 5.12.2019r. (treść ogłoszeni stanowi załącznik nr 21 
do niniejszego protokołu). jest konieczność powołania Komisji przetargowej. 
Proponowany skład to: Mariusz Chlebowski - przewodniczący, Grażyna Krawczyk-
Chęcińska - członek, Urszula Macherzyńska - członek. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o powołanie Komisji przetargowej w w/w 
proponowanym składzie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” powołał 
Komisję przetargową do przeprowadzenia I przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gosławicach 
oznaczonych numerami działek 123/1, 123/2, 123/3 i 123/4, które odbędą się w 
dniu 5.12.2019r. w składzie:  
- Mariusz Chlebowski - przewodniczący, 
- Grażyna Krawczyk-Chęcińska - członek,  
- Urszula Macherzyńska - członek. 
 
Ad.5 
 
Główny specjalista Roman Jokiel przedstawił wzór projektu aneksów do 
porozumień zawartych w dniu 17 lutego 2015 roku w sprawie przekazania Gminom 
(Olesno, Praszka, Gorzów Śl, Dobrodzień, Rudniki, Radłów i Zębowice) zadania 
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki 
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych gminy (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). Aneks wynika z 
aktualizacji wykazu przystanków, o której jest mowa w projekcie uchwały 
przedstawionym na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu. 
 
Starosta Roland Fabianek stwierdził, że po podjęciu Uchwały Rady Powiatu w 
sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu 
dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego w/w aneksy 
będą mogły być zawarte, ponieważ wtedy wykaz będzie aktualny. 
 



11 

 

Ad.6 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pismo Państwa Małgorzaty i Marka 
Ogórek prowadzących Rodzinny Dom dziecka w Sowczycach w sprawie podwyżki 
wynagrodzenia do 4.000 zł netto (załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że PCPR w Oleśnie wystąpił o opinie do 
Miejskich Ośrodków Pomocy w: Częstochowie, Opolu i Piekarach Śląskich w sprawie 
partycypacji w kosztach wynagrodzenia. Opinie są przychylne do zaproponowanej 
kwoty wynagrodzenia 3.829,44 zł. (opinie stanowią załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu). Jest to kwota wraz z pochodnymi, z czego wynagrodzenie osoby 
prowadzącej ten dom wyniesie 3.200 zł brutto (2.418,11 zł netto).  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o ustalenie łącznej kwotę wraz z pochodnymi 
3.829,44 zł jako propozycję wysokości wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r. dla osoby 
prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka. Jeśli nie będzie zgody na tą kwotę, to zostaną 
przeprowadzone rozmowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie, po zapoznaniu się z wnioskiem Państwa Małgorzaty 
i Marka Ogórek prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Wygiełdowie oraz 
zajętymi stanowiskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach 
Śląskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w obecności 5 członków 
jednogłośnie „za” ustalił łączną kwotę wraz z pochodnymi 3.829,44 zł jako 
propozycję wysokości wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r. dla osoby 
prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka. 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo firmy Geoserwis s.c. Marcin 
Wróblewski Sylwia Wróblewska z Nysy w sprawie udzielenia informacji kiedy i w 
jakiej wysokości zostanie wykonawcy wypłacone wynagrodzenie z tytułu realizacji 
umowy z dnia 9 marca 2018r. nr RIZ.272.9.2018 wraz z aneksem (załącznik nr 25 do 
niniejszego protokołu). Sprawa jest analizowana w Wydziałach i projekt odpowiedzi 
zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu Zarządu. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 37 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 


