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BRZ.0022.33.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 38/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 
odbytego w dniu 29 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. Ewa Cichoń       - Przewodnicząca Rady Powiatu 
4. Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
5. Ewelina Karaś       - główny specjalista ds. kontroli i analiz 
6. Mariusz Chlebowski         - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 
                                                 i Gospodarki Mieniem 
7. Grażyna Karpińska      - Naczelnik Wydziału Administracji 
                                                 Architektoniczno-Budowlanej 
8. Małgorzata Wójcik     - podinspektor Wydziału Administracji 
                                                 Architektoniczno-Budowlanej 
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
I część 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 830. 
Ogłoszenie przerwy o godzinie 850 

 

II część 

Po przerwie posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1400. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1450 

 

Porządek 38 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 na sesję 
w dniu 29.11.2019r. 
 
b. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
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ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego na sesję w 
dniu 29.11.2019r. 
 
c. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18          
z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu 
Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
d. Podjęcie uchwał: 
- Nr 38/99/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
- Nr 38/100/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych. 
 
2. II część 
 
a. Podjęcie uchwały Nr 38/101/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych 
jednostek budżetowych. 
 
b. Zapoznanie się z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i 
Zdrowia w sprawie Umowy nr WRR/000007/08/2019 o realizację przez samorząd 
powiatowy "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze 
D i podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do w/w umowy. 
 
c. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksów do porozumień zawartych w 
dniu 17.02.2015 r. w sprawie przekazania Gminom (Olesno, Dobrodzień, 
Praszka, Rudniki, Radłów, Gorzów Śl., Zębowice) zadania zarządzania drogami 
powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne 
zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych 
gminy. 
 
d. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020: 
- aneksu nr 5a Zespołu Szkół w Dobrodzieniu wraz ze złożonymi wyjaśnieniami 
w zakresie organizacji pracy internatu, 
- aneksu nr 4 Zespołu Szkół w Oleśnie, 
- aneksu nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. 
 
e. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zespół Szkół 
w Gorzowie Śl. wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO na lata 2014-
2020 - Wysoka jakość edukacji, w odniesieniu do Poddziałania 9.2.1 - 
Podniesienie kształcenia zawodowego. 
 
f. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia treści projektu pisma w sprawie 
przygotowania informacji dotyczącej proponowanych kierunków kształcenia 
oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych 
powiatu oleskiego na rok szkolny 2020/2021. 
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g. Zapoznanie się rekomendacjami Komisji Konkursowej oraz podjęcie decyzji 
w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielenia dotacji. 
 
h. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia treści projektu odpowiedzi do Firmy 
Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski na pismo z dnia 14.11.2019r. i 18.11.2019r. 
 
i. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w 
sprawie zwiększenia planu finansowego. 
 
j. Sprawy różne. 
 
k. Przyjęcie protokołów Nr 36 z dnia 15.11.2019r. i Nr 37 z dnia 21.11.2019r. 
 
I CZĘŚĆ 
 
Nieobecny usprawiedliwiony: Damian Hutsch 
 
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. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie z dnia 29.11.2019r. 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 29.11.2019r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Oleskiego. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 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 29.11.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek omówił projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w 
sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
na obszarze powiatu oleskiego z dnia 29.11.2019r. w sprawie zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszego protokołu. Przedstawił pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w 
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Opolu o przedłożonym projekcie uchwały planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz 
szkół specjalnych na terenie Powiatu Oleskiego (załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu). Następnie ze względu na brak uwag 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 29.11.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 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 29.11.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu 
oleskiego. 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18  z dnia 7 lutego 2018 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i 
placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 
5 do niniejszego protokołu). 
 
Leszek Kałwak wyraził opinię, że wydłużenie terminu na sporządzenie protokołu z 7 
na 14 dni jest zbyt długim terminem. 
 
Ewelina Karaś poinformowała, że 7-dniowy termin na sporządzenie protokołu w 
niektórych sytuacjach jest niewystarczający. W tym czasie niejednokrotnie są 
dokonywane wyjaśnienia w kierunku czy dany załącznik do protokołu jest wskazany 
lub nie. Nie zawsze współpraca z jednostkami kontrolowanymi dobrze się układa. 
Czasami zespół kontrolny potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienia niejasności.  
 
Starosta Roland Fabianek zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia propozycji 
zmiany terminu na sporządzenie protokołu z 7 na 14 dni w uchwale Rady Powiatu w 
Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na 
terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków głosami „3”za” i 1 
„przeciw” przyjął propozycję zmiany terminu na sporządzenie protokołu z 7 na 
14 dni w uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18  z dnia 7 lutego 2018 
roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych 
szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
Ad.1 
podpkt.d) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 38/99/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z następującymi wnioskami: 
- wnioskiem Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie zmian planu wydatków 
budżetowych (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 
- wnioskiem Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. w sprawie zmian w planie wydatków 
(załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 
- wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w spawie 
przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami (załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 38/99/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 38/99/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 38/100/2019 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 38/99/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz wnioskami: 
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce w sprawie przeniesień planowanych 
wydatków (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), 
- Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. w sprawie zmian w planach wydatków budżetowych 
między paragrafami (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 38/100/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 38/100/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że w materiałach na 
dzisiejszą sesję w punkcie porządku obrad wolne wnioski i interpelacje jest 
zamieszczone pismo Koalicji Polska wolna od 5G w sprawie zapytania czy 
planowane jest przyjęcie rezolucji-uchwały-stanowiska w związku z projektem 
rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zapytała, czy są przesłanki w kierunku podjęcia 
rezolucji lub stanowiska Rady Powiatu w Oleśnie w tej sprawie. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Koalicja Polska wolna od 5G wysłała 
pismo do 70 instytucji m.in. do Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Polskich. 
Podejmowanie stanowisk przez pojedyncze samorządy niewiele wniesie.  

Janusz Wojczyszyn poinformował, że na dzisiejszą sesję Rady Powiatu będą 
obecni mieszkańcy ul. Opolskiej w sprawie budowy wieży nadawczej telefonii 
komórkowej i przyszłych złych skutkach tych urządzeń dla sąsiadujących 
mieszkańców. 
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Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że w sprawie budowy wieży nadawczej  
Wydział jest na etapie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i strony mogą 
wnosić zastrzeżenia. Obecnie nie ma podstaw, aby wstrzymać tą budowę. Jest ona 
zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Obecny zapis art. 46 ust. 1a  
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych stanowi, że nawet 
gdyby taka budowa nie była by zgodna z planem pozwolenie musi być wydane. 

Małgorzata Wójcik wyjaśniła, że wieża nadawcza planowana jest do wybudowania 
w mieszczących się normach odległości od zabudowań. 

Naczelnik Grażyna Karpińska poinformowała, że do dokumentów jest dołączona 
analiza. Wieża jest planowana do wybudowania na terenie infrastruktury cieplnej i 
Gmina Olesno występuje jako strona. Strony mają prawo odwołania. 

Starosta Roland Fabianek ogłosił przerwę w obradach informując jednocześnie, że 
wznowienie obrad nastąpi po sesji Rady Powiatu w Oleśnie. 
 
II CZĘŚĆ po sesyjna 
 
Wszyscy członkowie Zarządu obecni 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 38/101/2019 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 XII/92/2019 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 38/101/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 38/101/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia w sprawie Umowy nr WRR/000007/08/2019 o realizację przez 
samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 
obszarze D (załącznik nr `14 do niniejszego protokołu. Wyjaśnił, że Burmistrz Olesna 
zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Zakup fabrycznie 
nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – 
samochodu osobowego mikrobus 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu 
osób na wózkach inwalidzkich” na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie. Oddział Opolski 
PFRON pozytywnie zaopiniował prośbę i przesłał do zawarcia aneks nr 1 do Umowy 
nr WRR/000007/08/2019 o realizację przez samorząd powiatowy "Programu 
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wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze D (załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu. Następnie wniósł o jego zawarcie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 1 do Umowy nr WRR/000007/08/2019 z dnia 12.07.2019r. o realizację 
przez samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami 
III" w obszarze D. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt wzoru aneksu do porozumień 
zawartych w dniu 17.02.2015 r. w sprawie przekazania Gminom (Olesno, 
Dobrodzień, Praszka, Rudniki, Radłów, Gorzów Śl., Zębowice) zadania zarządzania 
drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne 
zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy, w 
którym ustalono nowe brzmienie § 1 porozumienia tj. „Przekazujący przekazuje 
Przejmującemu zarządzanie przystankami komunikacyjnymi w ciągu dróg 
powiatowych zlokalizowanymi na terenie gminy ………………………… zgodnie z 
każdorazowym brzmieniem załącznika do uchwały w sprawie określenia wykazu 
przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w 
granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego, który w jego aktualnym brzmieniu 
stanowić będzie każdorazowo załącznik do Porozumienia, bez konieczności 
sporządzania aneksu. Przekazanie przystanków objętych niniejszym porozumieniem, 
nastąpi w formie pisemnego protokołu zdawczo – odbiorczego.” (załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu). Wniósł o zawarcie aneksów. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na zawarcie aneksów do porozumień zawartych w dniu 17.02.2015 r. w 
sprawie przekazania Gminom (Olesno, Dobrodzień, Praszka, Rudniki, Radłów, 
Gorzów Śl., Zębowice) zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie 
obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych gminy. 

W imieniu Zarządu Powiatu aneksy podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 5a do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu wraz ze 
złożonymi wyjaśnieniami w zakresie organizacji pracy internatu (załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że zmiana dotyczy 20 dodatkowych godzin, opiekę 
nocną zapewnia jedna osoba dla wszystkich kursantów, koszty są przeliczone i 
dochody pokrywają wydatki, nawet są niewielkie oszczędności. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie wyjaśnień i zatwierdzenie aneksu nr 
5a. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się ze złożonymi przez Zespół Szkół w 
Dobrodzieniu wyjaśnieniami w zakresie organizacji pracy internatu i w 
obecności 5 członków jednogłośnie „za” zatwierdził aneksu nr 5a Zespołu 
Szkół w Dobrodzieniu.  

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 4 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Oleśnie (załącznik nr 18 
do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że aneks został przygotowany w związku z 
wyrażoną przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 7.11.2019r. zgodą na 
przyznanie indywidualnego nauczania. Wykazano dodatkowo 11 godzin oraz 0,5 
godziny dla Pani Wesołowskiej.. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 4. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 4 Zespołu Szkół w Oleśnie. 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 4 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie 
(załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że aneks został przygotowany 
w związku z dłuższą nieobecnością nauczyciela (zwolnienie lekarskie przeszło w 
urlop na poratowanie zdrowia) i godziny tego nauczyciela będą realizowane przez 
innych nauczycieli jako zastępstwa doraźne. 
.  
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 4. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. 

Ad.2 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Gorzowie 
Śl. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 
RPO WO na lata 2014-2020 - Wysoka jakość edukacji, w odniesieniu do 
Poddziałania 9.2.1 - Podniesienie kształcenia zawodowego (załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że wkładem własnym do programu może być 
wynajem sali lekcyjnych. 

Starosta Roland Fabianek wniósł wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na złożenie przez Zespół Szkół w Gorzowie Śl. wniosku o 
dofinansowanie w ramach RPO WO na lata 2014-2020 - Wysoka jakość 
edukacji, w odniesieniu do Poddziałania 9.2.1 - Podniesienie kształcenia 
zawodowego. 
 

Ad.2 
Podpkt.f) 
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Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła projekt pisma do szkół w sprawie 
przygotowania informacji dotyczącej proponowanych kierunków kształcenia oraz 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych powiatu 
oleskiego na rok szkolny 2020/2021 (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 
Ponadto poinformowała, że członkom Zarządu w materiałach na dzisiejsze 
posiedzenie została przesłana struktura organizacyjna szkół ponadgimnazjalnych w 
powiecie oleskim w roku szkolnym 2019/2020 według stanu na dzień 30.09.2019r. 
(załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
  
Starosta Roland Fabianek zaproponował uzupełnić treść projektu pism o zapis ;      
”Jednocześnie do momentu zatwierdzenia powyższego przez Zarząd Powiatu w 
Oleśnie nie należy przygotowywać materiałów reklamowych i informacyjnych.” 
Następnie wniósł o zaakceptowanie przedstawionego projektu pisma wraz z 
uzupełnieniem. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zaakceptował treści projektu pisma do szkół w sprawie przygotowania 
informacji dotyczącej proponowanych kierunków kształcenia oraz 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych 
powiatu oleskiego na rok szkolny 2020/2021 z uzupełnieniem o zapis: 
”Jednocześnie do momentu zatwierdzenia powyższego przez Zarząd Powiatu w 
Oleśnie nie należy przygotowywać materiałów reklamowych i informacyjnych.” 

Ad.2 
Podpkt.g) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo z rekomendacjami Komisji 
Konkursowej konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, polegającej na prowadzeniu w 2020 roku przez organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego punktu udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w celu podjęcia podjęcie decyzji w sprawie wyboru oferty na 
realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielenia 
dotacji (załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). Wniósł o przychylenie się do 
rekomendacji Komisji konkursowej.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z rekomendacjami Komisji 
Konkursowej konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającej na prowadzeniu w 2020 roku przez 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego punktu 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i w obecności 5 członków 
jednogłośnie „za” dokonał wyboru ofert  i postanowił udzielić dotacji: 

- na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie: 
Stowarzyszeniu OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacyjna Nowatorstwo, ul. 
Dubois 18/3, 45-070 Opole, 

- na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w 
Dobrodzieniu: Fundacji Togatus Pro Bono, u. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. 
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Ad.2 
Podpkt.h) 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski przedstawił: 
- pismo firmy Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski Sylwia Wróblewska z dnia 
14.11.2019r. o udostępnienie informacji publicznej (załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu oraz treść odpowiedzi 9załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
- pismo firmy Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski Sylwia Wróblewska z dnia 
18.11.2019r.  (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu oraz treść odpowiedzi 
(załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował przyjąć treść projektów odpowiedzi. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
treści projektów odpowiedzi do Firmy Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski na 
pisma z dnia 14.11.2019r. i 18.11.2019r. 

 
Ad.2 
Podpkt.i) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 
2019 roku w łącznej kwocie 5.212,40 zł (załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). Ze 
względu na brak wolnych środków w budżecie zaproponował negatywnie rozpatrzyć 
wniosek. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie 
rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w 
sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2019 roku w 
łącznej kwocie 5.212,40 zł. 

Ad.2 
Podpkt.j) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w związku z zmianą adresy punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Gorzowie Śl. tj. z siedziby Urzędu Miejskiego ul. 
Wojska Polskiego 15 w Gorzowie Śl. na budynek Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” 
przy ul. Wojska Polskiego 18 w Gorzowie Śl. nastąpiła konieczność przygotowania 
aneksów nr 1 w tym zakresie do: 
- porozumienia z dnia 26.11.2018r.  w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu oleskiego zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Opolu (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu), 
- porozumienia z dnia 30.11.2018r.  w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu oleskiego zawartego z Okręgową Radą Adwokacką w 
Częstochowie (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu), 
- porozumienia z dnia 19.10.2018r.  w sprawie ustalenia lokalu, w którym będzie 
usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego 
zawartego z Gminą Gorzów Śl. (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 31 do 
niniejszego protokołu), 
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- umowy o świadczenie usług z dnia 17.12.2018r. zawartej z Panem Mariuszem 
Mazurkiem (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu), 
- umowy o świadczenie usług z dnia 27.12.2018r. zawartej z Panem Bartłomiejem 
Garncarkiem (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu), 
- umowy o świadczenie usług z dnia 20.12.2018r. zawartej z Panem Krzysztofem 
Bukowskim  (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu), 
- umowy o świadczenie usług z dnia 31.12.2018r. zawartej z Panem Sebastianem 

Marszałkiem (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu), 
- umowy o świadczenie usług z dnia 20.12.2018r. zawartej z Panem Markiem 
Proszewskim (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu), 
- umowy o świadczenie usług z dnia 20.12.2018r. zawartej z Panem Krzysztofem 
Szyszka (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu), 
- umowy o świadczenie usług w ramach zastępstwa z dnia 04.01.2019r. zawartej z 
Panem Markiem Proszewskim (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 38 do 
niniejszego protokołu), 
- umowy o świadczenie usług w ramach zastępstwa z dnia 29.11.2018r. zawartej z 
Panem Jackiem Kotek (projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 39 do niniejszego 
protokołu). 
Wniósł o zawarcie w/w aneksów nr 1. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie ‘za” zawarł 
następujące aneksy nr 1 do: 
- porozumienia z dnia 26.11.2018r.  w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu oleskiego zawartego z Radą Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Opolu, 
- porozumienia z dnia 30.11.2018r.  w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu oleskiego zawartego z Okręgową Radą 
Adwokacką w Częstochowie, 
- porozumienia z dnia 19.10.2018r.  w sprawie ustalenia lokalu, w którym będzie 
usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego 
zawartego z Gminą Gorzów Śl., 
- umowy o świadczenie usług z dnia 17.12.2018r. zawartej z Panem Mariuszem 
Mazurkiem, 
- umowy o świadczenie usług z dnia 27.12.2018r. zawartej z Panem 
Bartłomiejem Garncarkiem, 
- umowy o świadczenie usług z dnia 20.12.2018r. zawartej z Panem 
Krzysztofem Bukowskim, 
- umowy o świadczenie usług z dnia 31.12.2018r. zawartej z Panem 

Sebastianem Marszałkiem, 

- umowy o świadczenie usług z dnia 20.12.2018r. zawartej z Panem Markiem 

Proszewskim, 

- umowy o świadczenie usług z dnia 20.12.2018r. zawartej z Panem 

Krzysztofem Szyszka, 

- umowy o świadczenie usług w ramach zastępstwa z dnia 04.01.2019r. zawartej 

z Panem Markiem Proszewskim, 

- umowy o świadczenie usług w ramach zastępstwa z dnia 29.11.2018r. zawartej 

z Panem Jackiem Kotek. 
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W imieniu Zarządu Powiatu aneksy nr 1 podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.k) 
 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołów Zarządu 
Powiatu z 36 posiedzenia z dnia 15.11.2019r. i 37 posiedzenia  z dnia 21.11.2019r., 
zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 36/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 15 listopada 2019 roku oraz 
protokół Nr 37/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 21 listopada 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 38 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 
 
 


