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BRZ.0022.4.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 46/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 6 lutego 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. Mariusz Chlebowski      - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  
                                                 i Gospodarki Mieniem 
3. Roman Jokiel            - główny specjalista w Powiatowym Zarządzie Dróg 
                                                  w Oleśnie 
4. Joachim Hadam       - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
5. Renata Płaczek-Zielonka  - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
6. Krzysztof Dobosz      - radca prawny 
7. Rafał Halski       - zastępca Naczelnika Wydziału Programów 
                                                  Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
8. Elżbieta Hadaś      - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
                                                 w Oleśnie 
9. Marcin Wróblewski     - firma Geoserwis 
10.Sylwia Wróblewska     - firma Geoserwis 
 
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 900. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1105 
 

Porządek 46 posiedzenia: 

1. Podjęcie uchwały Nr 46/126/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji 
„Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”. 
 
2. Zapoznanie się z proponowanymi przez Pana Marcina Wróblewskiego 
zmianami zapisów projektu aneksu Nr 2 do umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 
9.03.2018r. z firmą Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski, Sylwia Wróblewska. 
 
3. Podjęcie decyzji w  sprawie zawarcia: 

a) umowy zlecenia z NZOZ Andrzej Proszewski sp z o.o. w Oleśnie w 
sprawie przeprowadzania lekarskich badań specjalistycznych osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej, 
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b) umowy zlecenia z ZOZ w Oleśnie w sprawie przeprowadzania 
specjalistycznych badań lekarskich i prowadzenia obserwacji 
szpitalnych osób podlegających kwalifikacji wojskowej, 

c) aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług z dnia 20 grudnia 2019 roku 
w Oleśnie zawartą z Wojciechem Heluszką. 

 
4. Rozpatrzenie pism: 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie informacji o 
przeprowadzonych kontrolach w Domu Dziecka w Sowczycach, 
Rodzinnym Domu Dziecka w Wygiełdowie oraz rodzinach zastępczych, 

b) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w sprawie 
udzielenia upoważnienia członkowi Zarządu Powiatu, 

c) Pana Tomasza Olejnika w sprawie wsparcia rzeczowego bądź 
finansowego organizacji Mistrzostw Powiatu Oleskiego służb 
pożarniczych w tenisie stołowym, 

d) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę świerka 
rosnącego na posesji szkoły. 

 
5. Podjęcie decyzji w sprawie: 

a) zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu, 

b) ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie  nieruchomościami zajętych pod drogę powiatową. 

 
6. Podjęcie uchwał: 

a) Nr 46/127/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 46/128/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.1  

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. 
Poinformował, że w związku z wnioskiem firmy TRAKT sp z o.o. Biura Projektów 
Budownictwa Komunikacyjnego działającego w imieniu inwestora tj. Skarbu Państwa 
– Generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarząd Dróg w 
Oleśnie przedłożył pismo wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie w 
sprawie wydania opinii dla inwestycji „Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi 
krajowej nr 11 (S11)” (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
 
Dyrektor Joachim Hadam wyjaśnił, że dokumentacja inwestycji została przedłożona 
i jest do wglądu. Wcześniej inwestor występował o uzgodnienia i były dokonane 
wstępne ustalenia. W zakresie powiatu oleskiego są do zaopiniowania trzy 
skrzyżowania tj.: 

 węzeł WD-8B1 droga krajowa nr 11 (S11), droga wojewódzka 487 (Byczyna - 
Gorzów Śląski – Olesno) i droga powiatowa nr 1934 O (DW 487 – Kol. 



3 
 

Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/). Jest tu 
problem zachowania ciągłości ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 487, 

 węzeł WD-16 droga krajowa nr 11 (S11) i droga powiatowa nr 1945 O (Borki 
Małe – Sowczyce), 

 węzeł WS-25 droga krajowa nr 11 (S11) i droga powiatowa nr 1949 O (Borki 
Wielkie – Kuźnica Borecka – Łomnica). 

Mapy skrzyżowań wraz  przebiegiem obwodnicy zostały przedstawione i omówione. 
Są załączone do projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dla 
inwestycji „Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że prace w kierunku budowy 
obwodnicy już się rozpoczęły i trwa wycinka lasów.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o uzupełnienie w § 1 projektu uchwały o zapis: ”z 
zachowaniem ciągłości ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 487”. 
Następnie ze względu na brak uwag zarządził głosowanie w sprawie podjęcia 
uchwały Nr 46/126/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji „Budowa 
obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”. wraz z powyższym 
uzupełnieniem. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 46/126/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji „Budowa 
obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”, stanowiącą załącznik nr 
3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w rozmowie telefonicznej zaprosił 
Pana Marcina Wróblewskiego na dzisiejsze posiedzenie Zarządu w zakresie zapisów 
projektu aneksu Nr 2 do umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z firmą 
Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski, Sylwia Wróblewska. 
 
Marcin Wróblewski przekazał własną pisemną propozycję zapisów aneksu Nr 2 do 
umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z firmą Geoserwis s.c. Marcin 
Wróblewski, Sylwia Wróblewska (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek odczytał projekt aneksu nr 2 przedłożoną przez Pana 
Marcina Wróblewskiego. 
 
Zastępca naczelnika Rafał Halski wyjaśnił, że w przedłożonym przez Pana Marcina 
Wróblewskiego projekcie aneksu proponowany zapis „w związku z przedłużającym 
się terminem odbioru prac” jest nie do przyjęcia, ponieważ ten termin nie jest 
przedłużony. 
 
Pan Marcin Wróblewski zacytował pismo podpisane przez Starostę Oleskiego. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że ten cytat dotyczy wcześniejszej sytuacji tj. 
etapu stwierdzenia błędów w przedłożonym operacie. Zarząd Powiatu wniósł o 
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usunięcie tych błędów, Państwo jako firma ich nie usunęli, więc kolejną decyzją 
Zarządu Powiatu było zlecenie wykonania zastępczego. 
 
Pan Marcin Wróblewski poinformował, że było to nowe wykonanie zastępcze. 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski poinformował, że umowa z Państwa firmą była 
sprecyzowana i zostały w niej określone warunki techniczne, a Państwa praca nie 
spełniła tych warunków technicznych. Zlecenie wykonania zastępcze było 
konsekwencją nie spełnienia warunków technicznych. 
 
Pan Marcin Wróblewski zapytał na jakim etapie jest wykonanie zastępcze. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że trwają prace. 
 
Pan Marcin Wróblewski poinformował, że poprzez internet i geoportal stwierdzili, że 
w Bzinicy w pomiarach 4 budynków jest 13 błędów. Przekazał wydruk. Zapytał czy 
firma realizująca wykonanie zstępcze jest w stanie zrealizować zamówienie skoro są 
takie błędy. 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski stwierdził, że Państwo sugerują błędy innej firmy. 
Poprosił o przedłożenie do Starostwa swoich wyników analizy pomiarów, które 
można weryfikować. Dzisiaj trwa dyskusja o projekcie aneksu do umowy. 
 
Radca prawny Krzysztof Dobosz wyjaśnił, że sugestie odnośnie błędów należy 
złożyć oficjalnym pismem do Starostwa. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że na wykonanie zastępcze było ogłoszenie w 
trybie zamówień publicznych. Zapytał ile było złożonych ofert. 
 
Zastępca naczelnika Rafał Halski wyjaśnił, że byłe złożone dwie ważne oferty na 
wykonanie zastępcze. 
 
Pan Marcin Wróblewski zapytał Pana Rafała Halskiego ile będzie wynosić końcowa 
płatność dla jego firmy. 
 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski wyjaśnił, że jest to pytanie do Zarządu Powiatu. 
On redaguje pisma. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że obecnie nie ma końcowego odbioru prac. 
Trwa wykonanie zastępcze i po jego zakończeniu można złączyć te dwie prace. 
Dopiero wtedy można końcowo rozliczyć zadanie. Obecnie Zarząd Powiatu 
proponuje częściową zapłatę. Pozostanie kwestia ustalenia wysokości odsetek. To 
nie są jednoosobowe decyzje. 
 
Pan Marcin Wróblewski zapytał, czy może skonsultować się z firmą realizująca 
wykonanie zastępcze jakie dokumenty otrzymała od Pana Chlebowskiego. 
 
Naczelnika Mariusz Chlebowski poinformował, że Państwo mogą rozmawiać z 
firmą, ale Państwo nie są stroną postępowania w zakresie wyłożenia dokumentów 
Pludry, Zwóz. Pan Wróblewski nie jest recenzentem tej pracy.  
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Pani Sylwia Wróblewska zapytała czy jeśli ta firma realizująca wykonanie 
zastępcze nie zakończy pracy do końca roku, to też nie będzie końcowego 
rozliczenia. 
 
Starosta Roland Fabianek potwierdził i dodał, że tej firmie też będą naliczone 
odsetki na tą część prac. 
 
Pan Marcin Wróblewski stwierdził, że przetarg na te prace był fatalnie 
przygotowany technicznie. Teraz okazuje się, że są jedynymi, którzy sobie nie 
poradzili. Zapytał co stanie się z jego dotychczasową pracą. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że złożony operat jest traktowany jako depozyt. 
Ta praca oficjalnie nie jest oddana do bazy. Jest trzymana w Wydziale Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, ale nie jest używana i nie jest wgrywana 
do bazy danych. W przypadku braku końcowego rozliczenia praca zostanie Państwu 
oddana. Obecnie proponuje się zapłatę częściową w wysokości 50.000 zł brutto, 
ponieważ od kwoty ustalonej w umowie należy odjąć koszty wykonania zastępczego 
oraz należy ustalić wartość odsetek. 
 
Pan Marcin Wróblewski poinformował, że nie zgadza się z zapisem odnośnie 
wykonania zastępczego w projekcie aneksu przedstawionym przez Zarząd Powiatu. 
 
Radca prawny Krzysztof Dobosz wyjaśnił, że musi być wskazane wykonanie 
zastępcze. Jeśli Pan Wróblewski nie zgadza się z tym zapisem, to nie jest możliwe 
podpisanie aneksu. W tym projekcie aneksu proponuje się zapłatę częściową, bo 
ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu całości prac. Zapisy preambuły 
projektu aneksu proponowanego przez Zarząd Powiatu to stwierdzenie faktów. 
 
Pan Marcin Wróblewski zapytał co się stanie po podpisaniu aneksu, ale nie dojdzie 
do końcowego odbioru. 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski wyjaśnił, że zostanie Państwu zwrócona praca, a 
Państwo zwracają pieniądze. Ten operat leży w Wydziale GKM i każdym momencie 
mogą Państwo go zabrać. Wykonanie zastępcze obejmują prace, które Państwo nie 
wykonali. Po jego zakończeniu te dwie prace zostaną połączone i nastąpi końcowe 
rozliczenie. Te 50.000 zł będzie odliczone od kwoty głównej, jak również odsetki. 
Jeśli prace zostaną zakończone, to operat stanie się własnością Skarbu Państwa.  
 
Radca prawny Krzysztof Dobosz poinformował, że odnośnie kar umownych, 
propozycje miarkowania kary zależy od propozycji karanej strony. Będzie to musiała 
być Państwa propozycja, ale po zakończeniu prac.  
 
Leszek Kałwak poinformował, że przedstawiona propozycja projektu aneksu przez 
Zarząd Powiatu jest wyrazem dobrej woli. 
 
Pan Marcin Wróblewski poinformował, że przedłożyli jako firma własny projekt 
aneksu nr 2 , ale po rozmowie zgadza się co do treści projektu aneksu Nr 2 do 
umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z firmą Geoserwis s.c. Marcin 
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Wróblewski, Sylwia Wróblewska proponowaną przez Zarząd Powiatu w Oleśnie ze 
zmianą dotyczącą wysokości kwoty faktury częściowej na 61.500 zł brutto.  
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że zmianę wysokości częściowej zapłaty 
należy skonsultować ze Skarbnikiem Powiatu, który nie jest obecny na posiedzeniu. 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski poprosił, aby po podpisaniu aneksu Państwo 
Wróblewscy złożyli pismo w sprawie formalnego przekazania operatu do Wydziału 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem. Obecnie operat nieformalnie 
jest przechowywany w Wydziale, a  Państwo mogą go zabrać w każdej chwili. 
 
Starosta Roland Fabianek poprosił, aby po podpisaniu aneksu firma Geoserwis  
złożyła oświadczenie, że do czasu końcowego rozliczenia umowy, operat techniczny 
pozostanie w dyspozycji  Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, a firma Geoserwis przekaże operat 
stosownym protokołem przekazania. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z treścią przedłożonego przez Państwa 
Marcina i Sylwię Wróblewskich własnego projektu aneksu Nr 2 do umowy Nr 
RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z firmą Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski, 
Sylwia Wróblewska.  
Po rozmowie ustalono, że Państwo Marcin i Sylwia Wróblewscy akceptują treść 
projektu aneksu Nr 2 do umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z firmą 
Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski, Sylwia Wróblewska proponowaną przez 
Zarząd Powiatu w Oleśnie ze zmianą dotyczącą wysokości kwoty faktury 
częściowej na 61.500 zł brutto.  
Zarząd Powiatu w Oleśnie stwierdził, że proponowaną zmianę wysokości kwoty 
faktury częściowej skonsultuje ze Skarbnikiem Powiatu. 
Ponadto ustalono, że po podpisaniu aneksu nr 2 firma Geoserwis s.c. Marcin 
Wróblewski, Sylwia Wróblewska złoży oświadczenie, że do czasu końcowego 
rozliczenia umowy, operat techniczny powstały w wyniku realizacji umowy, 
którego forma, treść i zawartość została zgłoszona do ostatniego odbioru, w 
wyniku którego stwierdzono usterki, będące przedmiotem wykonania 
zastępczego, pozostanie w dyspozycji  Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, a firma Geoserwis 
przekaże operat stosownym protokołem przekazania. 
 
Państwo Marcin i Sylwia Wróblewscy opuścili gabinet. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie dokonał konsultacji  ze Skarbnikiem Powiatu propozycji 
Państwa Marcina i Sylwii Wróblewskich w zakresie zmiany wysokości kwoty faktury 
częściowej na 61.500 zł brutto, 
 
Po skonsultowaniu ze Skarbnikiem Powiatu propozycji Państwa Marcina i 
Sylwii Wróblewskich w zakresie zmiany wysokości kwoty faktury częściowej na 
61.500 zł brutto, Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił zaproponować Państwu 
Marcinowi i Sylwii Wróblewscy zmianę kwoty faktury częściowej na 56.000 zł 
brutto w projekcie aneksu Nr 2 do umowy Nr RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. z 
firmą Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski, Sylwia Wróblewska. 
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Ad.3 
Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy zlecenia z NZOZ Andrzej 
Proszewski sp z o.o. w Oleśnie w sprawie przeprowadzania lekarskich badań 
specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej (załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu). Wniósł o zawarcie przedstawionego projektu umowy zlecenia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę zlecenie z NZOZ Andrzej Proszewski sp z o.o. w Oleśnie w sprawie 
przeprowadzania lekarskich badań specjalistycznych osób podlegających 
kwalifikacji wojskowej. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę zlecenie podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy zlecenia z Zespołem Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań 
lekarskich i prowadzenia obserwacji szpitalnych osób podlegających kwalifikacji 
wojskowej (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Wniósł o zawarcie 
przedstawionego projektu umowy zlecenia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę zlecenie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w sprawie 
przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich i prowadzenia obserwacji 
szpitalnych osób podlegających kwalifikacji wojskowej. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę zlecenie podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Adwokata Wojciecha Heluszki w 
sprawie sporządzenia aneksu do umowy o świadczenie usług z dnia 20 grudnia 
2019r. w związku ze zmianą rachunku bankowego (załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu). W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt aneksu nr 1 do 
umowy (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Wniósł o zawarcie przedstawionego 
projektu aneksu nr 1. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 1 do  umowy o świadczenie usług z dnia 20 grudnia 2019r. zawartej z 
Wojciechem Heluszką – adwokatem wyznaczonym przez ORA w Częstochowie 
do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.4 
Podpkt.a) 
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Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że w dniu 9.12.2019r. przeprowadziła 
kontrolę merytoryczną w Domu Dziecka w Sowczycach, a w okresie od 23.07. do 
31.12.2019r. merytoryczne kontrole w Rodzinnym Domu Dziecka w Wygiełdowie (5 
dzieci) oraz we wszystkich rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Oleskiego (41 dzieci oraz pełnoletni wychowankowie). 
W Domu Dziecka w Sowczycach była przeprowadzona ankieta wśród wychowanków, 
którzy pozytywnie ocenili prace placówki. Natomiast z wychowankami rodzin 
zastępczych przeprowadziła rozmowy. Oceną kontroli jest stwierdzenie, ze piecza 
zastępcza jest prawidłowo prowadzono, wydani pewne zalecenia, ale nie mające 
wpływu na jej  funkcjonowanie, ale bardziej na poprawę jakości. Kontrole były nie 
zaplanowane i osobiście przeprowadzone przez dyrektora.  
Informacja pisemna o przeprowadzonych kontrolach w Domu Dziecka w 
Sowczycach, Rodzinnym Domu Dziecka w Wygiełdowie oraz rodzinach zastępczych 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Leszek Kałwak zapytał, czy strona kontrolowana podpisuje protokół kontroli. 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś wyjaśniła, że tak i posiada wszystkie protokoły z kontroli. 
Nie ma zastrzeżeń, wszystkie dzieci są zabezpieczone. Nie są przyjmowane dzieci z 
zewnętrz, chociaż są zapytania z całej Polski. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionej informacji dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
informację dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 
przeprowadzonych kontrolach w Domu Dziecka w Sowczycach, Rodzinnym 
Domu Dziecka w Wygiełdowie oraz rodzinach zastępczych. 
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia w sprawie udzielenia upoważnienia członkowi Zarządu 
Powiatu do podpisywania dokumentacji niezbędnej dla podejmowania działań 
związanych z realizacją programu PFRON pn.: „Program wyrównywania różnic 
między regionami III” w 2020 roku na czas nieobecności Starosty Oleskiego Rolanda 
Fabianka lub Wicestarosty Stanisława Belki (załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu). Wniósł o udzielenie upoważnienia w tym zakresie Panu Januszowi 
Wojczyszynowi. 
 
Janusz Wojczyszyn wyraził zgodę. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” udzielił 
upoważnienia członkowi Zarządu Powiatu Panu Januszowi Wojczyszynowi do 
podpisywania dokumentacji niezbędnej dla podejmowania działań związanych 
z realizacją programu PFRON pn.: „Program wyrównywania różnic między 
regionami III” w 2020 roku na czas nieobecności Starosty Oleskiego Rolanda 
Fabianka lub Wicestarosty Stanisława Belki. 
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Ad.4 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Pana Tomasza Olejnika w sprawie 
wsparcia rzeczowego bądź finansowego organizacji Mistrzostw Powiatu Oleskiego 
służb pożarniczych w tenisie stołowym (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
Zaproponował udzielenie wsparcia finansowego organizacji imprezy w wysokości 
250 zł w ramach środków na realizację Wykazu imprez organizowanych lub 
współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w 2020 roku i tą 
propozycję poddał pod głosowanie. 
  
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Olejnika w sprawie wsparcia 
rzeczowego bądź finansowego organizacji Mistrzostw Powiatu Oleskiego służb 
pożarniczych w tenisie stołowym, Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 
członków jednogłośnie „za” postanowił udzielić wsparcia finansowego 
organizacji imprezy w wysokości 250 zł w ramach środków na realizację 
Wykazu imprez organizowanych lub współfinansowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie w 2020 roku. 
 
Ad.4 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie 
wyrażenia zgody na wycinkę świerka rosnącego na posesji szkoły (załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik Dorota Janikowska-Młynarczyk poinformowała, że dokonano oględzin 
wnioskowanego drzewa i sporządzono protokół wraz z zdjęciem (załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu). Stwierdzono, że świerk zamiera i jest podstawa do jego 
usunięcia. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na wystąpienie przez 
dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie z wnioskiem do Burmistrza Olesna o wydanie 
zezwolenia na wycinkę świerka rosnącego na posesji szkoły. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na wystąpienie przez dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie z wnioskiem do 
Burmistrza Olesna o wydanie zezwolenia na wycinkę świerka rosnącego na 
posesji szkoły. 
 
Ad.5 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że aneks nr 6 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu związany 
jest z realizacją kursów dokształcania zawodowego w zawodzie tapicer (16.03.-
17.04.2020r.) i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (18.05.-
12.06.2020r.) zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Oleśnie, odpowiednio z dnia 
12.12.2019r i 27.12.2019r. oraz z wprowadzeniem drugiej grupy wychowawczej w 
internacie dla uczestników kursu dokształcającego w zawodzie stolarz/cieśla 
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(trwającego od 03.02.-13.03.2020r.), liczącego 42 wychowanków. W związku z 
powyższy, średni wymiar zadań nauczycielskich zwiększy się o 1,02 etatu w 
przeliczeniu do końca roku szkolnego. Ponadto dokonano zmian w przydziałach 
czynności nauczycieli kursów, które umożliwiają wykonanie w/w zadań, nie 
generujących żadnych dodatkowych godzin. 
Aneks nr 6 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Leszek Kałwak zapytał jak kształtują się koszty tych kursów. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że dyrektor szkoły Pan Joachim 
Wloczyk przedłożył informację odnośnie kosztów kursów planowanych do końca 
bieżącego roku szkolnego, co wymagało dodatkowych wyjaśnień. Pismo w tej 
sprawie jest w trakcie przygotowywania, ustnie uzgodniono, że dochody łącznie 
wynoszą około 240.000 zł, a koszty około 150.000 zł. W rachunku tym nie 
uwzględniono oszczędności z tytułu szkolenia 20 własnych uczniów, co stanowi 
równowartość 12 800 zł. Szczegółowa kalkulacja zostanie przedłożona Zarządowi 
Powiatu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie przedstawionego aneksu nr 6. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu. 
 
Ad.5 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił przygotowany przez Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem projekt decyzji w sprawie ustanowienia 
trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie  nieruchomościami 
będącymi własnością Powiatu Oleskiego, stanowiącymi grunt zajętych pod drogę 
powiatową Nr 1942 O: 
- położony w Wysokiej oznaczony numerem działki 214/85 k.m.5 o pow. 0,0580 ha, 
- położony w Kolonii Łomnickiej oznaczony numerem działki 20/1 k.m.2 o pow. 
0,0290 ha. 
Projekt decyzji wraz z mapami stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Wniósł o ustanowienie trwałego zarządu we wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie  
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Oleskiego, stanowiącymi 
grunt zajętych pod drogę powiatową Nr 1942 O: 
- położony w Wysokiej oznaczony numerem działki 214/85 k.m.5 o pow. 0,0580 
ha, 
- położony w Kolonii Łomnickiej oznaczony numerem działki 20/1 k.m.2 o pow. 
0,0290 ha. 
 
Ad.6 
Podpkt.a) 
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Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
Nr 46/127/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, który został 
przygotowany w związku z wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie zwiększenia 
dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z PROW na scalenie 
gruntów (wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Ze względu na 
brak uwag, zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 46/127/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 46/127/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.6 
Podpkt.b) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
Nr 46/128/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych, 
który jest spowodowany koniecznością wprowadzenia do planów finansowych zmian 
budżetowych ujętych w Uchwale Nr 46/127/2020. Ze względu na brak uwag, 
zarządził glosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr 46/128/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 46/128/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.7 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 
z 45 posiedzenia z dnia 30.01.2020r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 45/2020 z posiedzenia odbytego w dniu 30 stycznia 2020 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 46 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 


