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BRZ.0022.3.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 45/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 30 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. Mariusz Chlebowski      - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  
                                                 i Gospodarki Mieniem 
4. Tomasz Wloczyk      - główny specjalista w Powiatowym Zarządzie Dróg 
                                                  w Oleśnie 
5. Joachim Hadam       - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
6. Renata Płaczek-Zielonka  - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
 
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 915 
 

Porządek 45 posiedzenia: 

1. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 
a) aneksu Nr 2 do umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z firmą 

Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski, Sylwia Wróblewska, 
b) aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.12.2016r. z Gminą Radłów, PKS w 

Kluczborku sp. z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o 
świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, 

c) aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.12.2016r. z Gminą Zębowice, PKS w 
Kluczborku sp. z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o 
świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, 

d) aneksu nr 3 do umowy z dnia 19.12.2016r. z Gminą Gorzów Śl., PKS w 
Kluczborku sp. z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o 
świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, 

e) umowy z Gminą Dobrodzień w sprawie dofinansowania imprez 
organizowanych przez Zespół Szkół w Dobrodzieniu pn. " Bieg Majowy" i 
"Gra terenowa". 

 



2 
 

2. Podjęcie uchwały nr 45/125/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą krajową nr 
43 i budowę nowego przepustu w dotychczasowej lokalizacji. 
 
3. Sprawy oświatowe: 

a) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu, 

b) rozpatrzenie pism Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie: 
- ponownego przeanalizowania nie rezygnowania z naboru do zawodu 
technik handlowiec, 

           - rozważenia możliwości zwiększenia liczby etatów pracowników  
           administracji, 
           - wyrażenia zgody na uruchomienie z dniem 1.09.2020r. Branżowej  
           Szkoły II stopnia, 

c) podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Lechosławowi Barosowi do udziału Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Praszce w Programie Erasmus+. 

 
4. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej na 2020 rok. 
 
5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w sprawie użyczenia 
działek pod lokalizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w 
Dobrodzieniu i Ligocie Dobrodzieńskiej w pasie drogi powiatowej nr 1705 O 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Dobrodzieńskiej w pasie drogi 
powiatowej nr 1757 O. 
 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
Ad.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. 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski poinformował, że został przygotowany projekt 
aneksu nr 2 do umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z firmą Geoserwis s.c. 
Marcin Wróblewski, Sylwia Wróblewska, który został skonsultowany z radcą 
prawnym Krzysztofem Doboszem. W projekcie aneksu proponuje się wystawienie 
przez wykonawcę częściowej faktury na kwotę 50.000 zł. Na razie odsetki nie są 
naliczone i zostaną one rozliczone w końcowym rozliczeniu. Na wartość umowy 
158.600 zł proponuje się zapłacić 50.000 zł. Z kwoty umowy zostanie odjęta wartość 
wykonania zastępczego na 58.000 zł oraz odsetki w wysokości 0,1% wartości umowy 
za dzień zwłoki, ale można je negocjować. Od 100.000 zł trzeba jeszcze odliczyć 
około 30.000 zł wartości odsetek, czyli w końcowym rozliczeniu zostanie 20.000 zł. 
Obecna propozycja projektu aneksu jest wyrazem dobrej woli. 
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Starosta Roland Fabianek odczytał treść projektu aneksu zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszego protokołu i ze względu na brak uwag wniósł o jego zawarcie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z 
firmą Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski, Sylwia Wróblewska. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w kolejnych trzech podpunktach 
porządku obrad proponuje się zawarcie aneksów do umów z trzema poszczególnymi 
gminami, PKS w Kluczborku sp z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o 
świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w 
których proponuje się  zmianę zapisów w zakresie procedury rocznego rozliczenia 
rekompensaty. 
Wniósł o zawarcie aneksu nr 4 do umowy z dnia 19.12.2016r. z Gminą Radłów, PKS 
w Kluczborku sp z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o świadczenie 
usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego ( załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 4 do umowy z dnia 19.12.2016r. z Gminą Radłów, PKS w Kluczborku 
sp z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o świadczenie usług 
publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie aneksu nr 4 do umowy z dnia 
19.12.2016r. z Gminą Zębowice, PKS w Kluczborku sp z o.o., Powiatem Oleskim, 
Powiatem Kluczborskim o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego ( załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 4 do umowy z dnia 19.12.2016r. z Gminą Zębowice, PKS w Kluczborku 
sp z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o świadczenie usług 
publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.1 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie aneksu nr 3 do umowy z dnia 
19.12.2016r. z Gminą Gorzów Śl., PKS w Kluczborku sp z o.o., Powiatem Oleskim, 
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Powiatem Kluczborskim o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego ( załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 3 do umowy z dnia 19.12.2016r. z Gminą Gorzów Śl., PKS w 
Kluczborku sp z o.o., Powiatem Oleskim, Powiatem Kluczborskim o 
świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.1 
Podpkt.e) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Dobrodzień w 
sprawie dofinansowania imprez organizowanych przez Zespół Szkół w Dobrodzieniu 
pn. " Bieg Majowy" i "Gra terenowa" (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionego projektu umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Dobrodzień w sprawie dofinansowania imprez 
organizowanych przez Zespół Szkół w Dobrodzieniu pn. " Bieg Majowy" i "Gra 
terenowa". 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.2 
 
Dyrektor Joachim Hadam poinformował, że Biuro Projektowe Dróg i Mostów 
MOSTOM, działając w imieniu inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddziału w Opolu, wystąpiło o wydanie opinii wynikającej z ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  dla  zadania pn: rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi 
krajowej nr 43 w km 20+002 w m. Rudniki (pismo stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu). W związku z tym został przygotowany projekt uchwały 
Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji 
obejmującej rozbiórką istniejącego przepustu pod droga krajowa nr 43 i budowę 
nowego przepustu w dotychczasowej lokalizacji. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia uchwały nr 45/125/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
uchwałę Nr 45/125/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji 
obejmującej rozbiórką istniejącego przepustu pod droga krajowa nr 43 i 
budowę nowego przepustu w dotychczasowej lokalizacji, stanowiąca załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad.3 
Podpkt.a)  
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 4 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu, który został przygotowany w związku  z przydzieleniem nauczycielowi 
2 godzin zajęć rewalidacyjnych w klasie VI Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
(załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). W wydruku aneksu jest pewna nieścisłość i 
szkoła została poproszona o zweryfikowanie wydruku. Przedłożono nowy wydruk 
stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie przedstawionego aneksu nr 4. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie ponownego przeanalizowania nie rezygnowania z 
naboru do zawodu technik handlowiec (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśniła, że decyzją Zarządu Powiatu w nowej ofercie edukacyjnej na nowy rok 
szkolny nie pojawił się w tej szkole zawód technik handlowiec, ponieważ w tym roku 
szkolnym ten kierunek nie spełnił wymogu  limitu 15 osób na połowę klasy. 
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował wyrazić zgodę na uwzględnienie w 
proponowanych kierunkach kształcenia na nowy rok szkolny w Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie prowadzenia naboru do zawodu technik handlowiec pod 
warunkiem, że klasa zostanie utworzona według przyjętych zasad tj. połowa klasy z 
minimalną liczebnością 15 osób lub pełna klasa z minimalną liczebnością 24 osób. 
Poddał pod głosowanie powyższą propozycję. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków głosami 4”za” i 1 
„wstrzymującego się” wyraził zgodę na uwzględnienie w proponowanych 
kierunkach kształcenia na nowy rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych w 
Oleśnie prowadzenia naboru do zawodu technik handlowiec pod warunkiem, że 
klasa zostanie utworzona według przyjętych zasad tj. połowa klasy z minimalną 
liczebnością 15 osób lub pełna klasa z minimalną liczebnością 24 osób. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia liczby etatów 
pracowników administracji (4 osoby) z 3,5 etatu do 4 etatów (załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu). 
 
Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że w 2012r. dyrektor zmniejszył 
pracownikom administracji wymiar pracy i tym samym wynagrodzenie, ale ilość pracy 
pozostała. W tym czasie wzrosło minimalne wynagrodzenie i powoli sprzątaczka w 
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szkole podobnie zarabia jak pracownicy administracji. Gdyby dyrektor zmniejszył 
ilość etatów, a nie wymiar, to nie było by takiej sytuacji. 
 
Janusz Wojczyszyn poinformował, że w ostatnim czasie zapoznał się z 
dokumentami odnośnie standaryzacji etatów np. ilość m2 powierzchni do sprzątania i 
ilość uczniów przypadający na jeden etat sprzątaczki w szkole. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że planuje spotkanie z dyrektorami 
odnośnie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników. Są rozbieżności w wysokości 
wynagrodzenia na tych samych stanowiskach w poszczególnych placówkach. Warto 
by było zastanowić się nad wprowadzeniem standaryzacji, aby wynagrodzenia na 
podobnych stanowiska były zbliżone. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół Zawodowych 
w Oleśnie w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia liczby etatów 
pracowników administracji. Przyjął informację Starosty Oleskiego o 
planowanym spotkaniu z dyrektorami szkół w zakresie zatrudnienia i 
wynagrodzeń pracowników. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie z dniem 
1.09.2020r. Branżowej Szkoły II stopnia (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśniła, ze dyrektor w piśmie nie określił zawodów. Dyrektor Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w rekrutacji na nowy rok szkolny już uwzględnił nabór do branżowej 
szkoły II stopnia w dwóch zawodach. Warto by było rozważyć, w której szkole 
umieścić ten typ szkoły i w jakich zawodach. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na uruchomienie z dniem 1.09.2020r. Branżowej Szkoły II stopnia na 
podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w 
Oleśnie. 
 
 Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, ze ZSZ w Oleśnie musi 
określić w jakich zawodach będzie funkcjonować Branżowa szkoła Zawodowa II 
stopnia. 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Praszce o udzielenie dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa 
obejmującego realizację projektu „Europa dla zawodowców 3.0”, którego realizacja 
będzie przypadać na lata 2021/2022 i zakłada udział około 60 uczniów oraz budżet 
na poziomie 650.000 Euro (pismo wraz z drukiem wzoru pełnomocnictwa stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego). 
 
Starosta Roland Fabianek 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. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” udzielił 
pełnomocnictwa Panu Lechosławowi Barosowi dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Praszce do samodzielnego reprezentowania organu 
prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Systemu Edukacji w 
Warszawie dotyczących udziału placówki w Programie Erasmus+, w tym do 
składania w imieniu i na rzecz organu prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy 
dla fundacji. 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 
 
Starosta Roland Fabianek przestawił pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej na 2020 rok, w którym zaplanowano kontrole  
w II kwartale 2020 roku Przychodni Terapii Uzależnienia do Alkoholu i 
Współuzależnienia w Oleśnie (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Wniósł o 
zatwierdzenie przedstawionego planu kontroli. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził Plan Kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej na 2020 rok. 
 
Ad.5 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w 
sprawie użyczenia działek pod lokalizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w Dobrodzieniu i Ligocie Dobrodzieńskiej w pasie drogi powiatowych nr 
1705 O oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Dobrodzieńskiej w pasie drogi 
powiatowej nr 1757 O (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski wyjaśnił, że zgodnie z art.46 o gospodarce 
nieruchomościami mieniem przekazanych w trwały zarząd jednostce gospodaruje 
kierownik jednostki. W przypadku umów powyżej trzech potrzebna jest zgoda 
Zarządu Powiatu na oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie. W 
przypadku nieruchomości będących w dysponowaniu Zarządu Powiatu on sam 
decyduje o wydzierżawieniu, najmie lub użyczeniu. 
 
Główny specjalista Tomasz Włóczyk poinformował, że wykazane w piśmie Urzędu 
Miejskiego w Dobrodzieniu  działki w dziewięciu przypadkach nie są jeszcze na nie 
wydane decyzje Wojewody (w trzech złożono wniosek i czekamy na decyzję 
Wojewody, w sześciu przypadkach wnioski zostaną złożone do Wojewody). 
 
Dyrektor Joachim Hadam poinformował, że do Zarządu Powiatu zostało 
skierowane pismo w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości objętych 
trwałym zarządem na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w użyczenie 
Gminie Dobrodzień pod sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w 
Dobrodzieniu i Ligocie Dobrodzieńskiej w pasie drogi powiatowych nr 1705 O oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Dobrodzieńskiej w pasie drogi powiatowej nr 
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1757 O wraz z projektem umowy użyczenia pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg 
w Oleśnie i Gminą Dobrodzień w tej sprawie  (załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu). Przygotowany został również projekt umowy użyczenia pomiędzy 
Powiatem Oleskim a Gminą Dobrodzień dla tych działek, które są dyspozycji Zarządu 
Powiatu (załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że po zawarciu umów 
użyczenia będzie naliczana opłata za zajęcia pasa drogowego na czas budowy, a 
następnie zostanie ustalona opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. 
To jest niezależne od umowy użyczenia. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że po konsultacji z Wydziałem Programów 
Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych trwałość projektu wraz z okresem 
realizacji inwestycji i okresu kontroli po zakończeniu wynosi 10 lat i w związku z tym 
proponuje się zawrzeć umowy użyczenia na okres 10 lat.  
Następnie wniósł o wyrażenia zgody na zawarcie przedstawionej umowy użyczenia 
pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie a Gminą Dobrodzień. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w 
Oleśnie a Gminą Dobrodzień, której przedmiotem użyczenia są: 

 działki nr 292; 316; 526; 338; 343 obręb 24 – Dobrodzień,  
 
dla których Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie posiada trwały zarząd i ma 
prawo do dysponowania gruntem,  przewidziane pod lokalizację sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 1705 O (Zawada – Turawa – Zębowice – Szemrowice – 
Dobrodzień), 

 
 działki nr 1149/160; 778/148; 412/124; 803/160 km. 11 obręb 15 – Ligota 

Dobrodzieńska 
 działki nr 767/148; 557/8; 819/149; 827/135; 833/118; 975/117; 836/106; 

740/148; 850/86; 729/85; 854/76; 858/67; 866/59; 950/57; 939/148; 938/148; 
690/148; 689/148; 688/148; 687/148; 686/148; 555/148; 933/148; 932/148; 
920a/148; 928/230; 926/230; 886/230; 887/237; 899/236; 900/235; 1009/232; 
636/148; 904/232 km. 15 obręb 15 – Ligota Dobrodzieńska 

 działka nr 414/133 km 1 obręb 53 – Makowczyce, 
 
dla których Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie posiada trwały zarząd i ma 
prawo do dysponowania gruntem, przewidziane pod lokalizację sieci 
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1957 O (Myślina – 
Ligota Dobrodzieńska – Dobrodzień). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionej umowy pomiędzy 
Powiatem Oleskim a Gmina Dobrodzień. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawał 
umowę użyczenia z Gminą Dobrodzień, której przedmiotem użyczenia są 
działki nr 825/136; 829/129; 977/128; 838/105; 840/95; 591/95; 733/94; 856/68; 
864/60 km. 15 obręb 15 – Ligota Dobrodzieńska, których Powiat Oleski, na 
podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /dz. U. Nr 133 poz. 
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872 ze zm./), jest właścicielem, w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 1957 O (Myślina – Ligota Dobrodzieńska – Dobrodzień) i ma prawo do 
dysponowania gruntem, przewidzianym pod lokalizację sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę użyczenia podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.6 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 
z 44 posiedzenia z dnia 27.01.2020r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 44/2020 z posiedzenia odbytego w dniu 27 stycznia 2020 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 45 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 
 
 
 


