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BRZ.0022.1.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 43/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 14 stycznia 2020 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. Dorota Janikowska-Młynarczyk – Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska,  
                                                  Rolnictwa i Leśnictwa 
5. Katarzyna Balcerzak      - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w 
                                                  Sowczycach 
6. Norbert Hober                   - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju  
                                                  Gospodarczego 
  
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1300. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1500 
 

Porządek 43 posiedzenia 

1. Przyjęcie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu w Oleśnie: 

a) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019, 

b) sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku, 

c) projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia 
"Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 
2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024", 

d) projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 

2. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 43/118/2020 w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego, 

b) Nr 43/119/2020 w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych 
jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2020 rok, 
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c) Nr 43/120/2020 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi 
Oleskiemu oraz wielkości dochodów budżetu państwa realizowanych 
przez Powiat Oleski w roku 2020, 

d) Nr 43/121/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Joachimowi 
Wloczykowi dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, 

e) Nr 43/122/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu 
Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób  
młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)” - 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, 

f) Nr 43/123/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu 
Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób  
młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)” - 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020. 

3. Sprawy oświatowe: 

a) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie 
zaopiniowania cen za wynajem pomieszczeń szkolnych i boiska 
sportowego, 

b) podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie do 
samodzielnego reprezentowania Powiatu Oleskiego we wszelkich 
relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 
dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie: 

a) ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu dróg w 
Oleśnie nieruchomościami stanowiącymi grunty zajęte pod drogi 
powiatowe położone w: 
- Borkach Małych i Wysokiej, 
- Kościeliska, 
- Kozłowicach, 

b) zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sowczycach na 2020 rok, 

c) zawarcia umowy na promocję antenową z Radiem DOXA. 

5. Rozpatrzenie pisma Związku Powiatów Polskich w sprawie udzielenia 
odpowiedzi w zakresie działań podejmowanych przez samorządy powiatowe na 
rzecz poprawy jakości powietrza. 

6. Sprawy różne. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
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Ad.1 1 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Stwierdził, że 
bierze w nim 5 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym można 
obradować i podejmować wiążące decyzje. 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że zostało przygotowane 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego za rok 2019 celem przedłożenia w ciągu 7 dni Radzie 
Powiatu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz związkom zawodowym (załącznik nr 
2 do niniejszego protokołu). Początkowo było zagrożenie nie dotrzymania średnich 
wynagrodzeń w stopniu nauczyciela mianowanego, ale po płatnościach za grudzień 
wynik jest dodatni.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego sprawozdania z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
za rok 2019 celem  przedłożenia go na najbliższej XIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie 
w dniu 27.01.2020r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XIV sesję w dniu 
27.01.2020r. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. 

 

Ad.1 
Podpkt.b) 

Starosta Roland Fabianek omówił sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku 
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Wniósł o przyjęcie 
przedstawionego sprawozdanie celem  przedłożenia go na najbliższej XIV sesji Rady 
Powiatu w Oleśnie w dniu 27.01.2020r. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XIV sesję w dniu 
27.01.2020r. sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku. 

 

Ad.1 
Podpkt.c) 

Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk przedstawiła projekt uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia "Raportu z Programu Ochrony Środowiska 



4 
 

Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" (załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu). Poinformowała, że raport jest jeszcze modyfikowany, 
ponieważ zmieniają się dane m.in. z GUS. Do dnia wysyłki materiałów sesyjnych te 
dane będą w raporcie zaktualizowane. 

Leszek Kałwak zapytał, czy wystąpiły szczególne zagrożenia w powiecie oleskim. 

Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk wyjaśniła, że problematyczna jest 
jakość powietrza. 

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że obecnym aktualnym zagrożeniem 
jest ASF. 

Starosta Roland Fabianek zapytał, czy we wskazanym okresie pogorszyły się 
wskaźniki. 

Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk wyjaśniła, że wskaźniki się trochę 
polepszyły. Jest więcej inwestycji, ale ich ilość związana jest z kwestiami 
finansowymi. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie celem przedłożenia go na najbliższej XIV sesji Rady 
Powiatu w Oleśnie w dniu 27.01.2020r. z możliwością zaktualizowania raportu o 
dane statystyczne do dnia wysyłki materiałów sesyjnych. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XIV sesję w dniu 
27.01.2020r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia 
"Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-
2020 z perspektywą na lata 2021-2024" z możliwością zaktualizowania raportu o 
dane statystyczne do dnia wysyłki materiałów sesyjnych. 
 
 
Ad.1 
Podpkt.d) 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zawiera następujące 
propozycje zmian w budżecie: 

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na 2020 rok jest za niski plan na wydatki 
rzeczowe, który wynosi 15.000 zł. Na te wydatki rzeczowe zostały również 
uwzględnione środki na obsługę PFRON około 30.000 zł, ale po rozmowach 
ustalono, że te środki przeznaczone będą  na wynagrodzenia osoby obsługującej 
PFRON. W 2019 roku PCPR na wydatki rzeczowe miał 45.000 zł, a na obsługę 
PFRON było 40.000 zł, z czego 35.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie osoby 
obsługującej PFRON. W związku z powyższym proponuje przesunąć 15.000 zł z 
rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe w PCPR w Oleśnie, 

- sprawa wymiany monitoringu w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, o 
której była mowa w ubiegłym roku z decyzją, aby ta wymiana została dokonana w 
2020 roku w ramach budżetu placówki. W związku z tym te wydatki należy ująć jako 
wydatki inwestycyjne  w tegorocznym budżecie z planu placówki, 
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- w Starostwie Powiatowym w Oleśnie nastąpiła konieczność wymiany centrali 
telefonicznej w związku z awarią. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że w ubiegłą środę nastąpiła awaria 
centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, do której już nie ma części 
wymiennych. Została podjęta decyzja o zakupie nowej serwerowni telefonicznej i 
przeniesienia jej do serwerowni w starostwie. Nowa centrala umożliwi obsługę 
większej ilości linii telefonicznych i większe możliwości techniczne. Koszt inwestycji 
to około 20.000 zł i wystarczy na kilka lat. Ponadto jest też kwestia wymiany 
serwerowni w Starostwie Powiatowym, która też już jest przestarzała. Obecnie trwa 
szacowanie kosztów (sam koszt serwera średniej klasy to 53.000 zł) i w najbliższym 
czasie będzie kwestia zabezpieczenia środków na ten cel. 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w 2019 roku nie wszystkie wydatki 
były zrealizowanie. Niewykorzystane środki znajdują się w wolnych środkach, z 
których obecnie proponuje się przesunąć środki na wydatki rzeczowe w starostwie na 
koszty wymiany centrali telefonicznej, a potem też na wymianę serwerów. 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie celem przedłożenia go na najbliższej XIV sesji Rady 
Powiatu w Oleśnie w dniu 27.01.2020r.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XIV sesję w dniu 
27.01.2020r. projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 
 
 
Ad.2 

Podpkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 43/118/2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że został przygotowany w związku z 
zapisami § 3 Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 43/118/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 43/118/2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
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Ad.2 

Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 43/119/2020 w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych 
jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2020 rok i wyjaśnił, że został 
przygotowany w związku z podjęciem Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/93/2019 z dnia 
27 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 43/119/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 43/119/2020 w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów 
finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2020 rok, 
stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 

Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 43/120/2020 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Oleskiemu 
oraz wielkości dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat Oleski w roku 
2020 i wyjaśnił, że został przygotowany w związku z podjęciem Uchwały Rady 
Powiatu Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Oleskiego na rok 2020. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 43/120/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 43/120/2020 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi 
Oleskiemu oraz wielkości dochodów budżetu państwa realizowanych przez 
Powiat Oleski w roku 2020, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w związku z wnioskiem dyrektora 
Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie wydania upoważnienia do załatwienia 
spraw związanych z zakupem paliwa do ogrzewana sali tj. wykonania zgłoszenia na 
stronie Ministerstwa, został przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Joachimowi Wloczykowi 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrodzieniu (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu) 
będący kontynuacją dotychczasowej uchwały z 2012 roku i zmienionej z powodu 
zmiany nazwy szkoły. Następnie ze względu na brak pytań i uwag, zarządził 
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głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 43/121/2020 w sprawie 
udzielenia upoważnienia Panu Joachimowi Wloczykowi dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 43/121/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Joachimowi 
Wloczykowi dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, stanowiącą załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 
Podpkt.e) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w 
Oleśnie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorowi oraz zastępcy dyrektora do 
reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego 
„Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)” - 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz z projektami 
uchwał Zarządu Powiatu w Oleśnie (pismo wraz z projektami uchwał stanowią 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Następnie ze względu na brak pytań i 
uwag, zarządził głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 43/122/2020 w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu 
pozakonkursowego „Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie 
oleskim (VI)” - Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 43/122/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego 
w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób  młodych 
pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)” - Poddziałanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 
Podpkt.f) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Nr 43/123/2020 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu 
pozakonkursowego „Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie 
oleskim (VI)” - Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 43/123/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy 
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dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu 
Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób  młodych 
pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)” - Poddziałanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu. 

 

Ad.3 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół Zawodowych w 
Oleśnie w sprawie zaopiniowania cen za wynajem powierzchni szkolnych i boiska 
sportowego (załącznik nr 14 d niniejszego protokołu). 

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że w dniu dzisiejszym dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie uzupełnił wykaz cen za wynajem 
pomieszczeń szkolnych i boiska sportowego o informacje w zakresie kosztów 
(załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), ale w tych danych nie ma informacji w 
zakresie powierzchni wynajmowanych lokali oraz częstotliwości użytkowania sal i 
boiska sportowego. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o pozytywne zaopiniowane przedstawionego 
cennika z prośbą o złożenie dodatkowej informacji na następne posiedzenie Zarządu 
w zakresie powierzchni wynajmowanych lokali oraz częstotliwości użytkowania sal i 
boiska sportowego. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
pozytywnie zaopiniował zaproponowane przez Zespołu Szkół Zawodowych w 
Oleśnie ceny za wynajem pomieszczeń szkolnych i boiska sportowego z 
prośbą o złożenie dodatkowej informacji na następne posiedzenie Zarządu w 
zakresie powierzchni wynajmowanych lokali oraz częstotliwości użytkowania 
sal i boiska sportowego. 

 

Ad.3 
Podkt.b) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie do samodzielnego 
reprezentowania Powiatu Oleskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+ 
(załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). Wniósł o udzielenie wnioskowanego 
pełnomocnictwa z zapisem, że w przypadku wystąpienia różnic finansowych w 
trakcie realizacji programu wynikających z kursu euro, szkoła pokrywa braki 
finansowe w ramach posiadanych środków. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” udzielił 
pełnomocnictwa Pani Dorocie Mielczarek-Koziołek dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie do samodzielnego 
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reprezentowania Powiatu Oleskiego we wszelkich relacjach z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w 
programie Erasmus+. Jednocześnie informuje, że w przypadku wystąpienia 
różnic finansowych w trakcie realizacji programu wynikających z kursu euro, 
szkoła pokrywa braki finansowe w ramach posiadanych środków. 

 

Ad.4 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu w Oleśnie w 
sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie nieruchomościami stanowiącymi grunty zajęte pod drogi powiatowe:  
- Nr 1946 O położone w Borkach Małych oznaczone w operacie ewidencji gruntów i 
budynków numerami działek: 
         - 326/3 na k.m.4 o pow. 0,0056 ha, 
         - 326/5 na k.m. 4 o pow. 0,0036 ha, 
- Nr 1942 O położone w Wysokiej oznaczone w operacie ewidencji gruntów i 
budynków numerami działek: 
         - 272/44 na k.m.2 o pow. 0,0037 ha, 
         - 270/45 na k.m. 4 o pow. 0,0021 ha, 
         - 261/13 na k.m.2 o pow. 0,0093 ha, 
         - 355/35 na k.m. 11 o pow. 0,1315 ha, 
stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie trwałego zarządu dla wnioskowanych nieruchomości. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomościami stanowiącymi grunty zajęte pod drogi powiatowe:  
- Nr 1946 O położone w Borkach Małych oznaczone w operacie ewidencji 
gruntów i budynków numerami działek: 
         - 326/3 na k.m.4 o pow. 0,0056 ha, 
         - 326/5 na k.m. 4 o pow. 0,0036 ha, 
- Nr 1942 O położone w Wysokiej oznaczone w operacie ewidencji gruntów i 
budynków numerami działek: 
         - 272/44 na k.m.2 o pow. 0,0037 ha, 
         - 270/45 na k.m. 4 o pow. 0,0021 ha, 
         - 261/13 na k.m.2 o pow. 0,0093 ha, 
         - 355/35 na k.m. 11 o pow. 0,1315 ha. 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu w Oleśnie w 
sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie nieruchomościami stanowiącymi grunty zajęte pod drogę powiatową Nr 1919 
O położoną w Kościeliskach oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerem działki 860 na k.m.1 o pow. 0,0145 ha, stanowiącą załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu. Wniósł o ustanowienie trwałego zarządu dla wnioskowanych 
nieruchomości. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
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nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową Nr 1919 O 
położoną w Kościeliskach oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i 
budynków numerem działki 860 na k.m.1 o pow. 0,0145 ha. 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu w Oleśnie w 
sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie nieruchomościami stanowiącymi grunty zajęte pod drogę powiatową Nr 1913 
O położoną w Kozłowicach oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerem działki 250/52 na k.m. 10 o pow. 0,0107 ha, stanowiącą załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu. Wniósł o ustanowienie trwałego zarządu dla wnioskowanych 
nieruchomości. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
nieruchomością stanowiącą grunt zajęty pod drogę powiatową Nr 1913 O 
położoną w Kozłowicach oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerem działki 250/52 na k.m. 10 o pow. 0,0107 ha.  
 
 
Ad.4 
Podpkt.b)  
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sowczycach w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sowczycach na 2020 rok (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu). 
 
Dyrektor Katarzyna Balcerzak poinformował, że corocznie jest przygotowywany 
plan pracy na danych rok, który jest uzgadniany z Wojewodą Opolskim,  a następnie 
przedkładany zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie do zatwierdzenia 
Zarządowi Powiatu w Oleśnie. Plan uwzględnia wszystkie planowane działania 
obejmujące 38 osób. Ponadto są indywidulane działania dla poszczególnych osób. 
Corocznie plan był aktualizowany i w pełni zaspokajał potrzeby placówki. 
Przedstawiony plan jest taki sam jak w ubiegłym roku. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że Dom Dziecka w Sowczycach 
zmniejsza ilość podopiecznych, a Środowiskowy Dom Samopomocy się rozwija i 
zwiększa ilość miejsc. Następnie ze względu na brak uwag wniósł o zatwierdzenie 
przedstawionego planu pracy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na 
2020 rok, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.4 
Podpkt.b)  
 
Naczelnik Norbert Hober przedstawił projekt umowy na promocję antenową z 
Radiem DOXA (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). Zamiast przedstawionej 
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propozycji wykupienia abonamentu można zastanowić się nad inną formą np. umowy 
zlecenia na wykonanie konkretnych projektów. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że roczny koszt abonamentu to około 
12.000 zł. Zrezygnowaliśmy z publikacji w Kulisach Powiatu, bo był to też duży koszt. 
Zaproponował, aby nie zawierać umowy w przedstawionej formule i poprosić o 
przestawienie na kolejne posiedzenie oferty indywidulanej w zakresie udziału w 
debatach samorządowych w Radio DOXA raz na kwartał. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie nie wyraził 
zgody na zawarcie umowy na promocję antenową z Radiem DOXA w 
przestawionej formule. Jednocześnie zwraca się z prośbą o przestawienia na 
kolejne posiedzenie oferty indywidulanej w zakresie udziału w debatach 
samorządowych raz na kwartał. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła, aby spotkania w cyklu 
Historia Lokalna bardziej promować na zewnętrz, ponieważ są osoby, które chętnie 
przybyły by na spotkania, ale nie znają terminów. 

Starosta Roland Fabianek zwrócił się do Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego, aby informacje o otwartych imprezach powiatowych w tym Historia 
Lokalna były publikowane na stronie internetowej oraz powiatowym facebooku. 

 
Ad.5 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie 
udzielenia odpowiedzi w zakresie działań podejmowanych przez samorządy 
powiatowe na rzecz poprawy jakości powietrza (załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 

Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk przedstawiła propozycję odpowiedzi w 
zakresie działań samorządów powiatowych w ostatnich 5 latach na rzecz poprawy 
jakości powietrza i walki z przyczynami i skutkami smogu zgodnie z załącznikiem nr 
24 do niniejszego protokołu. 

Starosta Roland Fabianek stwierdził, że wykazane działania z ostatnich pięciu lat 
będą kontynuowane. W zadaniach Starosty też wykonywane są działania w zakresie 
wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Tutejsze 
ogrzewanie starostwa planowane jest pod zmianę źródła ciepła tj. na gaz. Gminy 
Powiatu realizują program Czyste powietrze. Termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej są planowane do dalszej realizacji w miarę posiadanych 
środków. Współpraca w tym zakresie z rządem i jego agendami ocenia się jako 
dobrą. Proponuje się zwiększenie dostępności pozyskiwania środków na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zaproponował w takiej formie 
udzielić odpowiedzi z uwzględnieniem wykonanych działań przedstawionych przez 
Panią Naczelnik. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił udzielić odpowiedzi na pismo Związku Powiatów Polskich z dnia 
27.12.2019r. informując, że Powiat Oleski w ostatnich 5 latach podjął 
następujące działania na rzecz poprawy jakości powietrza: 
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- dofinansowywał pomiary badań jakości powietrza na terenie powiatu , 
- dokonał wymiany kotłów w budynkach należących/podległych Starostwu, 
- dokonał termomodernizacji budynków (docieplenia, wymiana okien i drzwi), 
- wykonał przebudowę i remonty dróg powiatowych, 
- rozwinął sieć ścieżek rowerowych, 
- przeprowadził edukacje ekologiczna w szkołach średnich oraz wśród 
mieszkańców powiatu. 
Jednym z narzędzi prawnych służących realizacji tego zadania są także 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Realizacji tego celu 
służą również kontrole podmiotów korzystających ze środowiska. Zadania w 
powyższym zakresie wykonuje Starosta, który jest organem ochrony 
środowiska właściwym w sprawach udzielania pozwoleń na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych (art.37 ust.1  w 
związku z art.183 Prawo ochrony środowiska), jak również w sprawach 
prowadzenia postępowań kompensacyjnych (art.227-229 Poś). 
W perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej wyżej 
wymienione zadania będą kontynuowane. Dokonywana będzie sukcesywna 
wymiana źródeł ciepła na ekologiczne oraz termomodernizacje budynków, 
mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu 
oleskiego. 
Współpracę w tym zakresie z rządem i jego agendami ocenia się jako dobrą. 
Proponuje się zwiększenie dostępności pozyskiwania środków na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. 
 
 
Ad.6 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt porozumienia pomiędzy Gminą 
Praszka, Powiatem Oleskim i Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie 
zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w 
Praszce (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). Jest to coroczne porozumienie, w 
którym każda ze stron będzie obciążona kosztami stałymi po 1/3. Wniósł o zawarcie 
przedstawionego porozumienia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Gminą Praszka i Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w 
sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka 
rehabilitacji w Praszce. 
W imieniu Zarządu Powiatu w Oleśnie porozumienie podpiszą Starosta Oleski 
Roland Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że jest planowane przeniesienie Wydziału 
Komunikacji do innego budynki tj. internatu w ZSEiO w Oleśnie. Zwrócił się z prośbą 
o wydanie wstępnej opinii Zarządu Powiatu do podjęcia działań w kierunku 
opracowania koncepcji przeniesienia. Sprawa zostanie również przedstawiona na 
posiedzeniach komisji. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że w Bogorodczanach jest nowy 
kierownik. Aby podtrzymać dotychczasową współpracę partnerską należało by 
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zorganizować wyjazd. Poprosił o rozważenie możliwości wzięcia udziału w wyjeździe 
do Bogorodczan. 
 
 
Ad.7 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 
z 42 posiedzenia z dnia 31.12.2019r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 42/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 31 grudnia 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 43 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 
 
 

 
 
 
 
 


