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BRZ.0022.35.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 40/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 19 grudnia 2019 roku 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

 

Stan Zarządu -  5 członków 
Obecnych -    4 członków 
Nieobecny usprawiedliwiony: Leszek Kałwak 
(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. Rafał Halski                       - zastępca Naczelnika Wydziału Programów 
                                                  Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
6. Grażyna Krawczyk-Chęcińska  - kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem 
7. Ewelina Karaś       - główny specjalista ds. kontroli i analiz 
8. Natalia Krzak       - podinspektor w Biurze Kontroli, Analiz i Audytu 
                                                  Wewnętrznego 
9. Dorota Janikowska-Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
                                                             Rolnictwa i Leśnictwa 
10. Janusz Cecota        - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
                                                   Ratownictwa i Zdrowia 
 
  
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 1125 
 

 

Porządek 40 posiedzenia: 
1. Przyjęcie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Oleśnie: 

a) projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok, 

b) przyjęcie wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia 
autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, 

c) projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, 



2 
 

d) projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego, 

e) projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia przez 
Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji 
wojskowej w 2020 roku, 

f) projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej  osób niepełnosprawnych, 
które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w  
2020 roku. 

 
2. Zapoznanie się z przedłożonymi przez SP Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. 
Królowej Karoli zastrzeżeniami do projektu wystąpienia pokontrolnego, 
odpowiedzią na zastrzeżenia Zespołu kontrolnego oraz zatwierdzenie 
wystąpienia pokontrolnego SP ZOL im. Królowej Karoli wraz zaleceniami 
pokontrolnymi. 
 
3. Zapoznanie się z zastrzeżeniami wniesionymi przez do protokołu z kontroli 
przeprowadzonej w MOW w Julianpolu oraz SPS przy MOW w Julianpolu oraz 
odpowiedzią na zastrzeżenia Zespołu kontrolnego. 
 
4. Rozpatrzenie pism: 

a) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przyznania dodatkowych środków 
finansowych na wynagrodzenia na XII 2019r., 

b) I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie wyrażenia zgody na 
wycięcie drzew na terenie wokół szkoły, 

c) Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody przejęcia 
odcinka drogi wojewódzkiej w m. Myślina, 

d) Starostwa Powiatowego w Opolu w sprawie przesłania pisemnej 
informacji o zabezpieczeniu środków na sfinansowanie zadania w 
ramach projektu E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych województwa opolskiego po przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym do wysokości najkorzystniejszej oferty, 

e) Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie umorzenia należności. 
 
5. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem: 

a) podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu  na rzecz 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, nieruchomością stanowiącą grunt 
zajęty pod drogę powiatową, położony w Jelonkach, 

b) rozpatrzenie pisma dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie 
wyrażenia zgody na podpisanie z Gminą Dobrodzień porozumienia w 
zakresie udostępniania w czasie ewakuacji doraźnej mieszkańców gminy 
lub w przypadku klęski żywiołowej, pomieszczeń w internacie szkolnym, 

c) ustalenie ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w 
Gosławicach, oznaczonej numerami działek 123/1, 12323, 123/3, 123/4.  

 
6. Sprawy oświatowe: 
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a) zapoznanie się z informacją Zespołu Szkól w Dobrodzieniu w zakresie 
przydziału godzin wykazanych w aneksie nr 5a do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 oraz z  

b) zapoznanie się z odpowiedzią Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie 
wysokości odpłatności za kusy dokształcania zawodowego w 
ościennych powiatach, 

c) zapoznanie się z informacją Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w 
sprawie miejsca zamieszkania uczniów klasie pierwszej w zawodzie 
technik elektryk, 

d) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie w II 
semestrze roku szkolnego 2019/2020 indywidualnego programu 
nauczania z matematyki w wymiarze 2 godzin dla ucznia klasy II LO w 
Zespole Szkół w Oleśnie, 

e) podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Dobrodzieniu do samodzielnego reprezentowania 
organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji dotyczącego udziału placówki w programie Erasmus+, 

f) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie zaopiniowania 
cennika wynajęcia pomieszczeń. 

 
7. Zapoznanie się z przedłożonymi przez firmę "GEOPLUS" Andrzej 
Rubczewski materiałami w zakresie zaawansowania prac nad realizacją umowy 
i podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia terminu wykonania umowy. 
 
8. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umów i aneksów do wcześniejszych 
umów o świadczenie usług w roku 2019 w zakresie obsługi punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej usytuowanym w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rudnikach. 
 
9. Podjęcie uchwał: 

a) Nr 40/108/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 40/109/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
10. Sprawy różne. 
 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
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 poinformował, że do projektu Uchwały Rady Powiatu 
w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok są dwie 
sprawy, które mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian tj.: 



4 
 

- sprawa zakupu samochodu przy dofinansowaniu ze środków PFRON dla Gminy 
Olesno, ponieważ istnieje możliwość jego zakupu i zapłaty jeszcze w tym roku. Jeśli 
tak się stanie, to należy wycofać środki na ten cel z budżetu na 2020 rok, 
- sprawa, która jest ujęta w pkt. 4 podpkt.d) dzisiejszego porządku obrad tj.: wniosku 
Starostwa Powiatowego w Opolu w sprawie przesłania pisemnej informacji o 
zabezpieczeniu środków na sfinansowanie zadania w ramach projektu E-usługi 
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego po 
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym do wysokości najkorzystniejszej 
oferty. Jeśli zostanie podjęta decyzja o uzupełnieniu środków, to należy wprowadzić 
zmianę do projektu budżetu na 2020 rok. 
Ponadto w 2019 roku nie będzie zaciągany kredyt w wysokości 1,5 mln zł, a więc w 
2020 roku należy zmniejszyć wydatki o spłatę raty kredytu. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że był zmieniony zakres usługi i kwota 
pierwszego przetargu była znacznie wyższa. W odpowiedzi do Starostwa 
Powiatowego w Opolu zwróciliśmy się o zmniejszenie zakresu usług do obszaru 
Dobrodzienia i Praszki. Obecnie najtańsza oferta przetargowa wynosi około 182.000 
zł, a więc należało by dołożyć około 98.000 zł. Pozostałe oferty są znacznie wyższe. 
Warto by było w 2020 roku dołożyć, bo stawki bardzo wzrastają. 
Wniósł o przygotowanie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie 
wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok zawierającego zmiany w 
zakresie: 
- wycofania z projektu środków na zakupu przez Gminy Olesno samochodu do 
przewozu osób niepełnosprawnych  z dofinansowania ze środków PFRON, 
- uwzględnienia środków o kwotę 98.963 zł w projekcie budżetu na 2020 rok na 
zwiększenie wkładu własnego po przetargu w związku z realizowanym wspólnie z 
pozostałymi powiatami województwa opolskiego programem „e-usługi cyfrowych 
zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, 
- wycofania z projektu środków na spłatę niezaciągniętego kredytu w 2019 roku. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę 
na przygotowanie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie 
wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok zawierającego 
zmiany w zakresie: 
- wycofania z projektu środków na zakupu przez Gminy Olesno samochodu do 
przewozu osób niepełnosprawnych  z dofinansowania ze środków PFRON, 
- uwzględnienia środków o kwotę 98.963 zł w projekcie budżetu na 2020 rok na 
zwiększenie wkładu własnego po przetargu w związku z realizowanym 
wspólnie z pozostałymi powiatami województwa opolskiego programem „e-
usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 
opolskiego”, 
- wycofania z projektu środków na spłatę niezaciągniętego kredytu w 2019 
roku. 
 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt wniosku Zarządu Powiatu w 
sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie 
w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego 
zawierający następujące zmiany: 
- wprowadzenie kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w kwotach 
wynikających z autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na 
rok 2020, 
- w związku z niezaciągnięciem kredytu w roku 2019 na kwotę 1,5 mln zł zmniejsza 
się w latach 2020-2028 rozchody o kwotę planowanej spłaty związanej z tym 
kredytem, 
- wycofanie z wykazu przedsięwzięć zadań, których realizacja skończy się w 2020 
roku. 
Ponadto po konsultacji z RIO następuje zmiana kolumn. 
Projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu wniosku 
Zarządu Powiatu celem przedłożenia go na najbliższej XIII sesji Rady Powiatu w 
Oleśnie w dniu 27.12.2019r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XIII sesję w dniu 
27.12.2019r. wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek 
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 
2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego 
zawierający następujące zmiany: 
- wynikające ze zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu 
Oleskiego, 
- zmiany finansowania przedsięwzięć tj.: wycofania zadania „zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych, skrócenie do końca 2019 zakup oprogramowania LEX, zwiększenie 
finansowania w 2020 roku „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych województwa opolskiego”. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu Uchwały 
Rady Powiatu celem przedłożenia go na najbliższej XIII sesji Rady Powiatu w 
Oleśnie w dniu 27.12.2019r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XIII sesję w dniu 
27.12.2019r. projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. 
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Ad.1 
Podpkt.d) 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił wnioski Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie zwiększenia planu finansowego na 
pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 19 185 zł do umów z Ministerstwem 
Obrony Narodowej (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) oraz w sprawie 
przekazania środków na naprawę pieca w kwocie 3.000 zł (załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu). Zaproponował, aby przekazać w/w szkole dodatkowe środki 
na powyższe cele ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji oświatowej. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu w 
Oleśnie o zabezpieczenie 20.000 zł na wkład własny do umów z MON i 3.000 zł na 
remont pieca. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismami Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków na wkład własny do zawartych umów z Ministerstwem 
Obrony Narodowej oraz na remont pieca i postanowiono wystąpić z wnioskiem 
do Rady Powiatu w Oleśnie o zabezpieczenie 20.000 zł na wkład własny do 
umów z MON i 3.000 zł na remont pieca. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił wniosek Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia na m-c 
XII.2019r. w kwocie 31.000 zł (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że 
szkoła dostała całość środków. Wcześniej złożyli wniosek o zwiększenie dochodów 
własnych, które były wydane na rzeczówkę, ale dochody te nie były zrealizowane w 
całości. Jest również kwestia godzin zastępstw płatnych np. w ZSP w Praszce czy w 
I LO w Praszce nie mają takich płatnych godzin lub sporadycznie. 
 
Starosta Roland Fabianek stwierdził, że na płace będzie trzeba uzupełnić środki, 
ale powinny być konsekwencje dla szkoły. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że o kwotę zwiększenia środków na 
płace w tegorocznym budżecie można zmniejszyć szkole plan rzeczówki na 2020 
rok. 
  
Starosta Roland Fabianek zaproponował przeprowadzić dodatkową rozmowę z 
dyrekcją szkoły oraz księgową w celu potwierdzenia wysokości środków w wysokości 
21.000 zł na zabezpieczenie braków finansowych na sesję w dniu 27.12.2019r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia na 
XII 2019r. i w obecności 4 członków głosami 3 „za” i 1 „wstrzymującego się” 
postanowił zobowiązać Starostę, Wicestarostę i Skarbnika do przeprowadzenia 
dodatkowej rozmowy z dyrekcją szkoły w celu potwierdzenia wysokości 
środków w kwocie 21.000 zł na zabezpieczenie braków finansowych na sesję w 
dniu 27.12.2019r. 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z uzasadnieniem stanowiące 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem 
przedłożenia na najbliższej XIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.12.2019r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XIII sesję w dniu 
27.12.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 
 
Ad.1 
Podpkt.e) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 
w 2020 roku, który omówił zgodnie z uzasadnieniem stanowiące wraz z projektem 
uchwały załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem przedłożenia na najbliższej 
XIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.12.2019r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XIII sesję w dniu 
27.12.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia przez 
Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. 
 
Ad.1 
Podpkt.f) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku, 
który omówił zgodnie z uzasadnieniem stanowiące wraz z projektem uchwały 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o przyjęcie omówionego projektu uchwały celem przedłożenia na najbliższej 
XIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.12.2019r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Oleśnie na XIII sesję w dniu 
27.12.2019r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 
które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku. 
 
Ad.2 
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Naczelnik Janusz Cecota przedstawił wniesione przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli zastrzeżenia do projektu 
wystąpienia pokontrolnego (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
 
Główny specjalista Ewelina Karaś omówiła odpowiedź na wniesione zastrzeżenia 
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu, w której w trzech 
przypadkach uznano wniesione zastrzeżenia oraz w jednym przypadku podtrzymano 
przyjęte w projekcie wystąpienia pokontrolnego zajęte  stanowisko. 
 
Naczelnik Janusz Cecota przedstawił do zatwierdzenia wystąpienie pokontrolne z 
kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. 
Królowej Karoli z uwzględnieniem przyjętych zastrzeżeń oraz z proponowanymi 
zaleceniami pokontrolnymi: 

 w zakresie gospodarki finansowej tj.: 
- zwiększenie nadzoru nad czynnościami związanymi z ustalenia dochodu 
podopiecznych oraz ustaleniami odpłatności za pobyt i wyżywienie, 
- zwiększenie nadzoru oraz zachowanie ciągłości w ustalaniu wewnętrznych regulacji 
prawnych, 

 w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych: 
- w celu utrzymania dobrego poziomu ochrony danych osobowych zaleca się 
przeprowadzenie cyklicznej (raz do roku) analizy bezpieczeństwa informacji. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zaakceptowanie odpowiedzi Zespołu 
kontrolnego na zastrzeżenia przedłożone przez SP Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
im. Królowej Karoli do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz zatwierdzenie 
przedłożonego wystąpienia pokontrolnego SP ZOL im. Królowej Karoli wraz 
proponowanymi zaleceniami pokontrolnymi. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z przedłożonymi przez SP Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli zastrzeżeniami do projektu 
wystąpienia pokontrolnego oraz odpowiedzią na zastrzeżenia Zespołu 
kontrolnego, którą zaakceptowano bez uwag. Następnie w obecności 4 
członków jednogłośnie „za” zatwierdził przedłożone wystąpienie pokontrolne 
SP ZOL im. Królowej Karoli wraz proponowanymi zaleceniami pokontrolnymi. 
 
Zatwierdzone wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.3 
 
Główny specjalista Ewelina Karaś przedstawiła wniesione przez upoważnioną 
Kancelarię prawną Adwokata Marcina Nowaka zastrzeżenia do ustaleń zawartych w 
protokole kontroli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Julianpolu oraz 
Szkole Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Julianpolu w przedmiocie zgodności wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat 
Oleski w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego protokołu. Następnie 
przedstawiła odpowiedź Zespołu kontrolnego na wniesione zastrzeżenia (załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, ze Uchwała rady Powiatu w Oleśnie w 
zakresie rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych nie zawiera zapisów z zakresie 
skutków niedotrzymania terminu na wniesienie zastrzeżeń, w tym przypadku nie był 
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zachowany. Dotacja nie powinna stanowić 100% pokrycia wydatków placówki. 
Mamy określone co z dotacji można płacić, w tym umowy cywilno-prawne., o które 
prosiliśmy w trakcie kontroli i ich nie otrzymaliśmy jako zespół kontrolny. Nie złożono 
oświadczenia. 
 

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że były rozważania, czy tej sprawy 
nie zgłosić do prokuratury. Nie można wstrzymać przekazywania dotacji. 
 
Główny specjalista Ewelina Karaś poinformowała, że rozmawiała z tutejszym 
radcą prawnym w tej sprawie i na razie jesteśmy na etapie kontroli, a nie czynności 
kontrolnych. Była już wcześniej sytuacja, że przesłuchiwano świadków, których było 
4, a teraz 24 świadków. Powiat Tarnogórski w uchwale Rady Powiatu umieścił zapis 
o możliwości przesłuchiwania świadków, ale RIO uznało, że rada przekroczyła 
uprawnienia. Poza tym kontrolujemy organ, a nie pracowników. Według niej 
zastrzeżenia dotyczą wykładni prawa, a nie stwierdzonych faktów. Nie jest w gestii 
Zarządu Powiatu rozpatrywanie wykładni prawa, bo to gestia innych organów. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że drugą możliwością jest zatrudnienie 
kancelarii prawnej w tym zakresie.   
 
Główny specjalista Ewelina Karaś poinformowała, że niektóre osoby miały 
zwiększone wynagrodzenia w grudniu i też nie wiadomo za co. W uchwale Rady 
Powiatu w Oleśnie w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 
nie ma również określonych sankcji w przypadku odrzucenia zastrzeżeń. Organ 
kontrolowany nie zwrócił podpisanego protokołu wraz z załącznikami. Zwróciliśmy się 
z pismem o jego zwrot. Czekamy również na odpowiedź na reklamację do Poczty 
Polskiej.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o nie uwzględnienie w całości wniesionych 
zastrzeżeń do protokołu z kontroli. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z zastrzeżeniami wniesionymi do 
protokołu z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym 
w Julianpolu oraz Szkole Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku 
Młodzieżowym w Julianpolu oraz odpowiedzią na zastrzeżenia Zespołu 
kontrolnego i w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił nie uwzględnić 
w całości wniesionych zastrzeżeń do protokołu z kontroli. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o upoważnienie Starostę Rolanda Fabianka oraz 
Wicestarostę Stanisław Belkę do podjęcia rozmów z kancelariami prawnymi w 
zakresie obsługi prawnej spraw związanych z przebiegiem i realizacją wyników 
kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym w Julianpolu oraz Szkole 
Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym w Julianpolu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
upoważnił Starostę Rolanda Fabianka oraz Wicestarostę Stanisław Belkę do 
podjęcia rozmów z kancelariami prawnymi w zakresie obsługi prawnej spraw 
związanych z przebiegiem i realizacją wyników kontroli w Młodzieżowym 
Ośrodku Młodzieżowym w Julianpolu oraz Szkole Podstawowej Specjalnej przy 
Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym w Julianpolu. 
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Ad.4 
Podpkt.a) 
Pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przyznania dodatkowych środków 
finansowych na wynagrodzenia na XII 2019r. zostało omówione w ad.1 pkt. d). 
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo I Liceum Ogólnokształcącego w 
Praszce w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew na terenie wokół szkoły 
(załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk przedstawiła protokół oględzin w terenie 
odnośnie wnioskowanych drzew, które kwalifikują się do usunięcia (załącznik nr 16 
do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł wyrazić zgodę na wystąpienie z wnioskiem przez 
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce do Burmistrza Praszki o wydanie 
zezwolenia na wycinkę drzew opisanych w protokole z oględzin. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił wyrazić zgodę na wystąpienie z wnioskiem przez dyrektora I 
Liceum Ogólnokształcącego w Praszce do Burmistrza Praszki o wydanie 
zezwolenia na wycinkę drzew opisanych w protokole z oględzin. 
 
Ad.4 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zarządu Województwa Opolskiego w 
sprawie wyrażenia zgody przejęcia odcinka drogi wojewódzkiej w m. Myślina w 
związku z wybudowaniem obwodnicy (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Zgodnie z przepisami do celowo ten odcinek drogi zostanie przekazany Gminie 
Dobrodzień, ale procedura przekazania przechodzi przez kolejne szczeble 
samorządów. Po przejęciu odcinka drogi przez powiat zostanie on przekazany 
Gminie Dobrodzień. Wniósł o wyrażenie zgody przejęcia odcinka drogi wojewódzkiej 
(wcześniej drogi krajowej nr 46 w m. Myślina) o długości 3,149 km, zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych. 
 

Na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego, Zarząd Powiatu w Oleśnie w 
obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził zgodę przejęcia odcinka drogi 
wojewódzkiej (wcześniej drogi krajowej nr 46 w m. Myślina) o długości 3,149 
km, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 
 
 
Ad.4 
Podpkt.d) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo  Starostwa Powiatowego w Opolu w 
sprawie przesłania pisemnej informacji o zabezpieczeniu środków na sfinansowanie 
zadania w ramach projektu E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
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kartograficznych województwa opolskiego po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym do wysokości najkorzystniejszej oferty (załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu). Zostało ono w części finansowej omówione w ad.1 podpkt.a), w którym 
podjęto działania w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na sesji w dniu 
27.12.2019r. Wniósł o  udzielenie pisemnej informacji Starostwu Powiatowemu w 
Opolu o wyrażeniu woli zabezpieczenia w budżecie Powiatu Oleskiego dodatkowej 
kwoty 98 962,78 zł stanowiącej uzupełnienie dotychczasowych środków finansowych 
pochodzących z projektu E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych województwa opolskiego, w celu kontynuacji przeprowadzonego 
zamówienia publicznego.  

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie po zapoznaniu się z wnioskiem  Starostwa 
Powiatowego w Opolu w sprawie przesłania pisemnej informacji o 
zabezpieczeniu środków na sfinansowanie zadania w ramach projektu E-usługi 
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego 
po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym do wysokości 
najkorzystniejszej oferty i w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił wyrazić wolę zabezpieczenia w budżecie Powiatu Oleskiego 
dodatkowej kwoty 98 962,78 zł stanowiącej uzupełnienie dotychczasowych 
środków finansowych pochodzących z projektu E-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, w celu kontynuacji 
przeprowadzonego zamówienia publicznego. 
 
Ad.4 

Podpkt.e) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił wniosek Wydziału Finansowego 
Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie umorzenia w całości należności: 
- Pani Justyny Murzyńskiej-Ciupa w kwocie 838 zł z tytułu dodatkowych opłat składek 
ZUS wraz z odsetkami. Podpisano ugodę, na podstawie której wpłacono 154 zł, 
-  Pana Andrzeja Stefka w kwocie 840,49 zł z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w 
budynku w Dobrodzieniu wraz z odsetkami. Wobec umorzenia przez komornika 
sądowego postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku sadowego z 2016r., 
- Pana Joachima Bieniek w kwocie 535,30 z tytułu kosztów związanych z 
usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem 
pojazdu wraz z odsetkami. Wobec umorzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Oleśnie postępowania egzekucyjnego, 
- Pana Romana Kubik w kwocie 1.190,17 zł z tytułu kosztów związanych z  
usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem 
pojazdu wraz z odsetkami. Wobec umorzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Oleśnie postępowania egzekucyjnego. 
Poinformował, że do każdego przypadku są dokumenty potwierdzające próby 
pozyskania tych dochodów oraz potwierdzenia braku możliwości ich pozyskania. 
Wniosek wraz dokumentami stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na dokonanie wnioskowanych 
umorzeń. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie po zapoznaniu się z wnioskiem Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie w sprawie umorzenia należności, w obecności 4 
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członków jednogłośnie „za” wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanych 
umorzeń. 
 
Ad.5 
Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu w Oleśnie w 
sprawie  ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie, nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1920 O, 
położony w Jelonkach oznaczony w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek: 
- 34/1 k.m. 1 o pow. 0,0041 ha, 
- 34/3 k.m. 1 o pow. 0,0023 ha, 
stanowiącą wraz z mapą załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie trwałego zarządu zawartego w projekcie decyzji. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową nr 1920 O, 
położony w Jelonkach oznaczony w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek: 
- 34/1 k.m. 1 o pow. 0,0041 ha, 
- 34/3 k.m. 1 o pow. 0,0023 ha. 
 
Ad.5 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie z Gminą Dobrodzień 
porozumienia w zakresie udostępniania w czasie ewakuacji doraźnej mieszkańców 
gminy lub w przypadku klęski żywiołowej, pomieszczeń w internacie szkolnym 
(załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 
 
Kierownik Grażyna Krawczyk-Chęcińska poinformowała, że zgodnie z przepisami 
zawarcie powyższego porozumienia nie wymaga uzyskania zgody właściwego 
organu, a jedynie jego powiadomienie o tym fakcie. Powyższe pismo można  
potraktować jako powiadomienie organu o zawarciu z Gminą Dobrodzień 
porozumienia na powyższy cel. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o udzielenie odpowiedzi we wnioskowanej 
sprawie zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Oddziału Gospodarki Mieniem. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem dyrektora Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie z Gminą Dobrodzień 
porozumienia w zakresie udostępniania w czasie ewakuacji doraźnej 
mieszkańców gminy lub w przypadku klęski żywiołowej, pomieszczeń w 
internacie szkolnym i postanowił udzielić odpowiedzi, że zgodnie z przepisami 
zawarcie powyższego porozumienia nie wymaga uzyskania zgody właściwego 
organu, a jedynie jego powiadomienie o tym fakcie. Powyższe pismo zostanie 
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potraktowane jako powiadomienie organu o zawarciu z Gminą Dobrodzień 
porozumienia na powyższy cel. 

Ad.5 
Podpkt.c) 

Kierownik Grażyna Krawczyk-Chęcińska poinformowała, że I przetargu  na 
sprzedaż nieruchomości położonej w Gosławicach, oznaczonej numerami działek 
123/1, 12323, 123/3, 123/4 nikt się nie zgłosił. Do I przetargu ceny działek ustalone 
były w wysokości: 

• działka 123/1 – 47 000,00 zł netto 
• działka 123/2 – 43 000,00 zł neto 
• działka 123/3 – 40 000,00 zł netto 

• działka 123/4 – 37 000,00 zł netto. 

Można ogłosić II przetarg, do którego należy ponownie ustalić ceny. 

Starosta Roland Fabianek zaproponował, aby II przetarg na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gosławicach został ogłoszony na przełomie kwietnia – 
maja 2020 roku w cenach ustalonych do I przetargu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił, aby II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w 
Gosławicach, oznaczonej numerami działek 123/1, 12323, 123/3, 123/4 został 
ogłoszony na przełomie kwietnia – maja 2020 roku w cenach ustalonych do I 
przetargu. 

Ad.6 
Podpkt.a) 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła  informację Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w zakresie nieaktualności z dniem 21.12.2019r.  przydziału godzin 
wykazanych w aneksie nr 5a do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
oraz powrotu do organizacji roku szkolnego na podstawie aneksu nr 4 (załącznik nr 
22 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie powyższej informacji.         

Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w 
zakresie przydziału godzin wykazanych w aneksie nr 5a do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 

 

Ad.6 
Podpkt.b) 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła odpowiedź Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie wysokości odpłatności za kusy dokształcania zawodowego 
w ościennych powiatach. w których od 1.09.2019r. odpłatność ta wynosi 640 zł 
(załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). Ponadto dyrektor złożył dodatkowe 
wyjaśnienia w zakresie planowanej podwyżki opłat za kształcenie kursowe (załącznik 
nr 24 do niniejszego protokołu). 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na ustalenie stawki 
odpłatności za kursy w wysokości 640 zł.  

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z odpowiedzią Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie wysokości odpłatności za kusy dokształcania 
zawodowego w ościennych powiatach i w obecności 4 członków jednogłośnie 
„za” wyraził zgodę na ustalenie stawki odpłatności za kursy w wysokości 640 
zł.  

Ad.6 
Podpkt.c) 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła informację Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie miejsca zamieszkania uczniów klasie pierwszej w 
zawodzie technik elektryk (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu), o którą 
wnioskował Zarząd Powiatu w sprawie  umieszczenia w informatorze o kierunkach 
kształcenia proponowanego nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik 
elektryk w Zespole Szkół w Praszce. Z przedstawionej informacji wynika, ze sa tylko 
dwie osoby tj z Gorzowa i z Praszki. 

Starosta Roland Fabianek stwierdził, że proponowany nowy kierunek kształcenia w 
zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół w Praszce nie będzie stanowić 
zagrożenia przy naborze w tym kierunki w Zespole Szkół Zawodowych. Warunkiem 
utworzenia takiej klasy będzie spełnienie ogólnego wymogu w zakresie liczebności tj 
jednorodna 24 osobowa klasa lub 0,5 klasy przy minimum 15 osobach. Wniósł o  
wyrażenie zgody na umieszczenie w informatorze o kierunkach kształcenia 
proponowanego nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektryk w Zespole 
Szkół w Praszce.  

Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację Zespołu Szkół Zawodowych w 
Oleśnie w sprawie miejsca zamieszkania uczniów klasie pierwszej w zawodzie 
technik elektryk i postanowił wyrazić zgodę na umieszczenie w informatorze o 
kierunkach kształcenia proponowanego nowego kierunku kształcenia w 
zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół w Praszce. 
 
Ad.6 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie  
w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie w II semestrze roku szkolnego 
2019/2020 indywidualnego programu nauczania z matematyki w wymiarze 2 godzin 
dla ucznia klasy II LO wraz załączoną informacją o osiągnięciach ucznia o randze 
ogólnopolskiej (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na kontynuowanie w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 
indywidualnego programu nauczania z matematyki w wymiarze 2 godzin dla 
ucznia klasy II LO w Zespole Szkół w Oleśnie. 
 
Ad.6 



15 
 

Podpkt.e) 

 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we 
wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącego udziału 
placówki w programie Erasmus+ (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o udzielenie wnioskowanego pełnomocnictwa. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” udzielił 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrodzieniu do samodzielnego 
reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącego udziału placówki w programie 
Erasmus+. 

Ad.6 
Podpkt.f) 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie zaopiniowania cennika wynajęcia pomieszczeń (załącznik nr 27 do 
niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o pozytywnie zaopiniowanie przedstawionego 
cennika wynajęcia pomieszczeń.  

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniował cennik wynajęcia pomieszczeń przedłożony przez Zespół Szkół w 
Oleśnie. 

Ad.7 

Zastępca Naczelnika Rafał Halski poinformował, że w związki z prośbą Zarządu 
Powiatu  firma "GEOPLUS" Andrzej Rubczewski przedłożyła materiały o 
zaawansowaniu prac nad realizacją umowy. Naczelnik Mariusz Chlebowski 
przekazał te dokumenty do zapoznania się. Wynika z nich, że prace trwają. Od 
strony zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby przedłużyć termin wykonania 
umowy z dnia 25.10.2019r. do dnia 31.01.2020r. W przypadku nie wydłużenia 
terminu będą naliczane odsetki, co będzie stanowić 58 zł/ 1 dzień zwłoki. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z przedłożonymi przez firmę 
"GEOPLUS" Andrzej Rubczewski materiałami w zakresie zaawansowania prac 
nad realizacją umowy i w obecności 4 członków jednogłośnie „za” postanowił 
przedłużyć termin wykonania umowy  z dnia 25.10.2019r. w sprawie wykonania 
prac geodezyjnych stanowiących uzupełnienie prac związanych z modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Pludry i Pietraszów do dnia 
31.01.2020r. 

Ad.8 

Sekretarz Danuta Antas przedstawiła pismo Wydziału Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów  o 
świadczenie usług  w roku 2020 z radcami prawnymi i adwokatami wyznaczonymi 
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odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu i Okręgową Radę 
Adwokacką w Częstochowie do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
usytuowanym w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach oraz  umów o 
świadczenie usług w ramach zastępstwa pismo wraz z projektami wzorów umów 
stanowią załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).  Ponadto zwraca się z prośbą o 
zawarcie aneksów nr 1 do porozumień tj.: 

- z dnia 23 października 2019 roku zawartego z Gminą Rudniki w sprawie ustalenia 
lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
powiatu oleskiego (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu), 

- z dnia 15 listopada 2019 roku zawartego Okręgową Radą Adwokacką w 
Częstochowie sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu 
oleskiego (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu), 
 
- z dnia 25 listopada 2019 roku zawartego z Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Opolu w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu 
oleskiego (załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionych umów i aneksów nr 1 
do porozumień. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł  
umowy o świadczenie usług  w roku 2020 z radcami prawnymi i adwokatami 
wyznaczonymi odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu i 
Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie do obsługi punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej usytuowanym w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rudnikach tj. z: 
- r.pr. Krzysztofem Bukowskim, 
- adw. Łukaszem Mikulskim, 
- r.pr. Anną Pelc-Czajkowską, 
- adw. Krzysztofem Szyszką, 
- adw. Wojciechem Heluszką i r.pr. Anetą Kowalską. 
Zawarł umowy o świadczenie usług w ramach zastępstwa z wyznaczonymi: 
- adwokatami przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie: 

 adw. Angeliką Malec, 

 adw. Markiem Proszewskim, 

 adw. Iloną Parkitną-Nowak, 
- radcami prawnymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu: 

 r.pr. Rafałem Gawłowskim, 

 r.pr. Joanną Kazimierek-Podwińską, 

 r.pr. Markiem Misiejczuk, 

 r.pr. Mateuszem Lisy. 
Ponadto zawarł aneksy nr 1 do porozumień tj.: 
- z dnia 23 października 2019 roku zawartego z Gminą Rudniki w sprawie 
ustalenia lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu oleskiego, 
- z dnia 15 listopada 2019 roku zawartego Okręgową Radą Adwokacką w 
Częstochowie sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze 
powiatu oleskiego, 
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- z dnia 25 listopada 2019 roku zawartego z Rada Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Opolu w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na 
obszarze powiatu oleskiego. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowy i aneksy nr 1 podpiszą Starosta Oleski 
Roland Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.9 
Podpkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 40/108/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, 
że został przygotowany w związku z następującymi wnioskami: 
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie 
dokonania zmian w planie wydatków (załącznik nr 32 i 33 do niniejszego protokołu), 
- Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie w sprawie dokonania 
zmian w planie wydatków (załącznik nr 34 do niniejszego protokołu), 
- Zespołu Placówek Edukacyjnych w sprawie dokonania przeniesień planowanych 
wydatków (załącznik nr 35 i 36 do niniejszego protokołu), 
- Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie dokonania przeniesień planu 
wydatków (załącznik nr 37 do niniejszego protokołu), 
- Zespołu Szkól w Dobrodzieniu w sprawie dokonania zmian planu wydatków 
(załącznik nr 38 do niniejszego protokołu), 
- Domu Dziecka w Sowczycach w sprawie dokonania zmian planu wydatków 
(załącznik nr 39 do niniejszego protokołu), 
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach w sprawie przeniesień w 
planie wydatków (załącznik nr 40 do niniejszego protokołu). 
 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 40/108/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 40/108/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 40/109/2019 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 40/108/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego. 
 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 40/109/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 40/109/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 
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Ad.10 
 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że po analizie realizacji 
wydatków ujętych w Wykaz imprez kulturalno-sportowych organizowanych lub 
współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w roku 2019 wykazane 
zostały oszczędności tj. w dziale Kultura na około 1.600 zł oraz w dziale Sport na 
około 750 zł. Te kwoty zostaną jeszcze skonsultowane w Wydziałem Finansowym. 
Zaproponowała, że jeśli te oszczędności zostaną potwierdzone przez Wydział 
Finansowy, to można jeszcze w tym roku przeznaczyć je na : 
- z działu Sport na zakup pucharów, 
- z działu Kultura na pokrycie niektórych wydatków związanych z organizacją 
Spotkania Noworocznego w 2020 roku. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie wyraził zgodę na przedstawioną propozycję 
Naczelnika. 
 
Ad.11 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 
z 39 posiedzenia z dnia 12.12.2019r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 39/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 12 grudnia 2019 roku. 

 
Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 40 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 
 
 


