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BRZ.0022.5.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 47/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 17 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. Roman Neugebauer         - Skarbnik Powiatu 
3. Roman Jokiel            - główny specjalista w Powiatowym Zarządzie Dróg 
                                                  w Oleśnie 
4. Joachim Hadam       - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
5. Andrzej Łęgosz       - kierownik Służby Drogowej w Praszce 
6. Renata Płaczek-Zielonka  - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
7. Mariola Flank       - inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  
                                                  Ratownictwa i Zdrowia 
8. Ewa Cichoń       - Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie 
 
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 1120 
 

Porządek 47 posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie pism: 
a) Komisji Oświaty i Gospodarki w sprawie informacji o przyjętych 

wnioskach w sprawie przygotowania dokumentacji technicznych na 
wykonanie remontów dróg powiatowych, 

b) Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie zabezpieczenia 
środków na wykonanie dokumentacji technicznych remontów dróg 
powiatowych. 

 
2. Przyjęcie materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Oleśnie: 

a) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020, 

b)  projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego, 
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c) projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. 

 
3. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 47/129/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
b)  Nr 47/130/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
c) Nr 47/131/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji „Budowa 

obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” 
 
4. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 

a) umowy z Pocztą Polską spółką akcyjną w sprawie świadczenia usług 
powszechnych i niepowszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, 

b) porozumienia z Gminą Olesno w sprawie przekazania Powiatowi 
Oleskiemu dotacji z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sowczycach na dofinansowanie kosztów przejazdu 
osób niepełnosprawnych z Gminy Olesno w roku 2020, 

c)  porozumienia z Gminą Zębowice w sprawie przekazania Powiatowi 
Oleskiemu dotacji z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sowczycach na dofinansowanie kosztów przejazdu 
osób niepełnosprawnych z Gminy Olesno w roku 2020, 

d) porozumienia z Gminą Olesno w sprawie zabezpieczenia wkładu 
własnego na rzecz realizacji Projektu "Budowa windy dla osób 
niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby 
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie" w ramach 
obszaru B "Program wyrównywania różnic między regionami III". 

 
5. Sprawy oświatowe: 

a) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020: Nr 5 Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu i Nr 7 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, 

b) rozpatrzenie pisma Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Brydża Sportowego o Puchar 
"Śnieżnego Płatka" o ufundowanie nagród, 

c) zapoznanie się z pismem Ministerstwa Zdrowia w sprawie stanowiska o  
możliwościach zapewnienia uczniom dostępu do świadczeń 
stomatologicznych, 

d)  rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Gorzowie Śl w sprawie zgłoszenia 
potrzeby inwestycyjnej - wymiany pokrycia dachowego, 

e)  rozpatrzenie pism Zespołu Szkół w Dobrodzieniu i Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie kierunków kształcenia w Branżowej 
Szkole II stopnia, 

f)  rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie wypłat 
ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy z tytułu zajęć prowadzonych w 
ramach projektu unijnego, 

g)  zapoznanie się informacją Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w 
sprawie wynajmowanych lokali. 

h) zapoznanie się z informacją Zespołu Szkół w Dobrodzieniu o sposobie 
dokonania wyliczenia kosztów prowadzonych kursów. 
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6. Sprawy różne. 
 
7. 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. 
Następnie odczytał pismo Komisji Oświaty i Gospodarki w sprawie informacji o 
przyjętych wnioskach na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020r. w sprawie 
przygotowania dokumentacji technicznych na wykonanie remontów dróg 
powiatowych (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją Komisji Oświaty o 
przyjętych wnioskach na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020r. w sprawie 
przygotowania dokumentacji technicznych na wykonanie remontów dróg 
powiatowych i w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął do wstępnej 
realizacji w zakresie przygotowania projektów technicznych. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji 
technicznych remontów dróg powiatowych (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
Poinformował, że przeprowadził rozmowę z pracownikami Powiatowego Zarządu 
Dróg w Oleśnie w temacie przygotowania dokumentacji technicznych we własnym 
zakresie. 
 
Andrzej Łęgosz poinformował, że oszacowany koszt przygotowania dokumentacji 
technicznych opisanych we wniosku to około 220.000 zł. We własnym zakresie byli 
by w stanie przygotować te dokumentację za 40% tej wyceny. Jednak w przypadku 
drogi Radłów – Wichrów na przebudowę na odcinku 1900 m musi być pozyskania 
decyzja środowiskowa, której wydanie trwa 4 miesiące. Można rozłożyć zadania na 
dwa lata tj. w pierwszym roku wykonać 900 m z chodnikiem, a resztę w drugim roku. 
Punkty w ocenie wniosku powinny być pozyskane, ale nie będzie potrzebna decyzja 
środowiskowa. Na cały odcinek oprócz decyzji środowiskowej potrzebne jest 
pozwolenie wodno-prawne. Może nie wystarczyć czasu na przygotowanie wszystkich 
dokumentów do czasu złożenia wniosku.  
 
Roman Jokiel poinformował, że można wykonać trzy dokumentacje tj. dodatkowo 
opracować dokumentację na Cieciułów (wartość zadania wyceniona na 1 mln zł), 
którego koszt został oszacowany na 47.000 zł. 
 
Andrzej Łęgosz wyjaśnił, że na wykonanie dokumentacji zostanie ogłoszony 
przetarg, do którego tez przystąpią. 
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Starosta Roland Fabianek wyraził opinie, aby wykonać dokumentację na cały 
odcinek 1900m przebudowy drogi Radłów-Wichrów, a w pierwszej kolejności złożyć 
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Po sesji Rady Powiatu w Oleśnie w  dniu 
27.02.2020r. ogłosić przetarg na wykonanie omawianych dokumentacji, a w marcu w 
przypadku uzyskania oszczędności na przetargach na dokumentacje ogłosić przetarg 
na wykonanie dokumentacji na odcinek drogi w Cieciułowie. Zaproponował 
zabezpieczyć środki w budżecie powiatu w wysokości wskazanej we wniosku  
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie na wykonanie dokumentacji technicznych. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie 
złożył również wniosek w sprawie przesunięcia do ich budżetu niewykorzystanej na 
zimowe utrzymanie dróg w 2019 roku kwoty 110.000 zł. Zapytał, czy te środki można 
wykorzystać na zabezpieczenie wydatków na wykonanie dokumentacji technicznych. 
 
Dyrektor Joachim Hadam wyjaśnił, że w trakcie remontu drogi w Kolonii Łomnickiej 
wskazane było wykonanie dwóch odprowadzeni wody opadowej do kanalizacji 
deszczowej. Szacowany koszt to 69.000 zł, ale było spotkanie, nas którym ustalono, 
że możne te prace wykonać za 45.000 zł w terminie do końca marca br. W Borkach 
Wielkich na ul. Ligendzy został wykonany remont drogi do końca tereny 
zabudowanego. Warto by było wykonać jeszcze 200 m asfaltu na odcinku, który jest 
w bardzo złym stanie technicznym. Tam  na miejscu jest jeszcze sprzęt i firma 
proponuje wykonać te 200m. Dzisiaj będzie rozstrzygniecie przetargu na podziały 
geodezyjne tj. na uporządkowanie 247 działek na drodze Wysoka- Kolonia  
Łomnicka. Na ten cel w budżecie w 2020 roku jest zabezpieczone 100.000 zł, ale na 
uporządkowanie tych 247 działek ta kwota może być nie wystarczająca. Zwrócił się z 
prośbą, aby te niewykorzystane środki w 2019 roku na kwotę 110.000 zł przeznaczyć 
na przedstawione sprawy tj. dodatkowe prace na drogach i ewentualne 
zabezpieczenie środków na braki na prace geodezyjne. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że nie jest jeszcze wyliczona kwota 
wolnych środków z lat ubiegłych, w których znajduje się również te 110.000 zł. Z 
wolnych środków były już przesuwane środki na prace geodezyjne w Wydziale 
Geodezji. Teraz jest wniosek PZD w Oleśnie o 110.000 zł, a jest jeszcze sprawa 
DPS w Radawiu i PUP w Oleśnie. Dochodzi sprawa zabezpieczenia kwoty 220.000 
zł na dokumentacje techniczne. Była również mowa o remoncie stołówki w internacie 
ZSEiO w Oleśnie na potrzeby Wydziału Komunikacji, remoncie drogi w 
Kościeliskach, środkach na wspólną realizację z gminami remontów dróg 
powiatowych, brakach w oświacie na 1 m-c na płacach ( 1,9 mln zł), przebudowie 
boiska w ZSZ w Oleśnie, wymianie serwera w Starostwie Powiatowym (była mowa, 
że z oszczędności w 2019 r na wydatkach w starostwie). Z rezerwy ogólnej można 
zabezpieczyć te 220.000 zł na dokumentacje techniczne, ale ma obawy czy na wyżej 
wymienione sprawy wystarczy środków w budżecie w 2020 roku. 
 
Dyrektor Joachim Hadam poinformował, że w 2021 roku wejdzie do realizacji część 
Dalachowa wnioskowana do Programu Dróg Samorządowych.  
 
Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że dofinansowanie w tym programie może 
wynosić do 80%, ale raczej będzie wynosić 50%. Nie znamy jeszcze wysokości 
dofinansowania. Po przetargach też mogą być inne kwoty.  
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Starosta Roland Fabianek wniósł o wystąpienie wnioskiem do Rady Powiatu w 
Oleśnie o dokonanie przesunięcia w budżecie z rezerwy ogólnej celem 
zabezpieczenia środków na wykonanie następujących dokumentacji projektowych 

 przebudowy drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w 
miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów - szacowany koszt dokumentacji 
140 000 zł, 

 przebudowy drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska – Radłów 
– Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/) w miejscowości Wichrów - 
szacowany koszt dokumentacji 80 000 zł. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu w Oleśnie o dokonanie 
przesunięcia w budżecie z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków na 
wykonanie następujących dokumentacji projektowych: 

 przebudowy drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w 
miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów - szacowany koszt 
dokumentacji 140 000 zł, 

 przebudowy drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska – 
Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/) w miejscowości 
Wichrów - szacowany koszt dokumentacji 80 000 zł. 

Ad.2 
Podpkt.a) 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w ubiegłym roku była wykonania 
termomodernizacja warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, na 
którą zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu. Po przetargu bardzo wzrosła kwota zadania. Została 
zwiększona kwota pożyczki i podpisana umowa. W trakcie realizacji zadania 
wystąpiły prace dodatkowe, na które został sporządzony aneks, ale nie został 
podpisany w ubiegłym roku. Nie otrzymaliśmy środków. Obecnie należało by 
podpisać aneks, ale uchwała Rady Powiatu w Oleśnie zawiera zapisy, że pożyczka 
zostanie wykorzystana w 2019r. Nie wiadomo, czy są podstawy do podpisania 
aneksu. Bez jego podpisania nie otrzymamy środków. Tą sprawę chciał 
skonsultować z Regionalną Izbą Obrachunkową, ale dopiero dzisiaj  jest obecny 
kolegiant w RIO. Po rozmowie może nastąpić konieczność przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/2019 Rady 
Powiatu w Oleśnie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją Skarbnika i wyraził zgodę 
w przypadku konieczności na przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z 
dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
celem przedłożenia go na XV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.02.2020r. 

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27.12.2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020 zgodnie z 
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uzasadnieniem stanowiące wraz z projektem uchwały załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie celem przedłożenia go na najbliższej XV sesji Rady Powiatu 
w Oleśnie w dniu 27.02.2020r.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XV sesję w dniu 
27.02.2020r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020. 

Ad.2 
Podpkt.b) 

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z uzasadnieniem stanowiące 
wraz z projektem uchwały załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Projekt zawiera 
zmiany przyjęte w ad.1 pkt.2. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie celem przedłożenia go na najbliższej XV sesji Rady Powiatu 
w Oleśnie w dniu 27.02.2020r.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XV sesję w dniu 
27.02.2020r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 

Ad.2 
Podpkt.c) 

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 
27.12.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Oleskiego zgodnie z uzasadnieniem stanowiące wraz z projektem uchwały załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie celem przedłożenia go na najbliższej XV sesji Rady Powiatu 
w Oleśnie w dniu 27.02.2020r.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie na XV sesję w dniu 
27.02.2020r. projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. 
 
Ad.3 
Podpkt.a) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 47/129/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, który został 
przygotowany w związku z koniecznością dokonania przeniesień w ramach rozdziału 
pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z 
podpisaniem umów z pisarkami zatrudnionych na kwalifikację wojskową na kwotę 
7.000 zł.  
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag, zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały nr 47/129/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 47/129/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 47/130/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, który jest spowodowany koniecznością wprowadzenia do planów 
finansowych zmian budżetowych ujętych w Uchwale Nr 47/129/2020.  
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag, zarządził glosowanie w sprawie 
podjęcia Uchwały Nr 47/130/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 47/130/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w związku z wnioskiem firmy Arcadis 
sp. z o.o. 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 Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” 
(załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
 
Roman Jokiel wyjaśnił, że w zakresie powiatu oleskiego są do zaopiniowania cztery 
skrzyżowania tj.: 

 WD-01 KM 1+484 z drogą powiatową nr 1907 O (Gorzów Śląski – Budzów – 
Pakoszów – Kobyla Góra) – ul. Zielona w Gorzowie Śląskim, 

 RONDO nr 2 KM 3+105 z drogą krajową 42 – ul. Byczyńska w Gorzowie 
Śląskim w zakresie drogi rowerowej Praszka – Olesno, 

 WD-05 KM 4+108 z drogą powiatową nr 1916 O (Praszka – Szyszków – 
Gorzów Śląski) – ul. Pilawy, ul. Fabryczna w Praszce, 

 WD-09 KM 9+607 z drogą powiatową nr 1911 O (Praszka – Gana – 
Lachowskie – Dalachów) – m. Gana. 
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Mapy skrzyżowań wraz  przebiegiem obwodnicy zostały przedstawione i omówione. 
Są załączone do projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dla 
inwestycji „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”. 
 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia uchwały Nr 46/126/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji 
„Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 47/132/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji „Budowa 
obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”, stanowiącą załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.4 

Podpkt.a) 

Sekretarz Danuta Antas przedstawiła projekt umowy z Pocztą Polską spółką 
akcyjną w sprawie świadczenia usług powszechnych i niepowszechnych w obrocie 
krajowym i zagranicznym (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że 
jest to coroczna umowa. Przedstawione w projekcie warunki umowy nie uległy 
zmianie. 

Starosta Roland Fabianek zawnioskował o zawarcie przedstawionego projektu 
umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Pocztą Polską spółką akcyjną w sprawie świadczenia usług 
powszechnych i niepowszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt porozumienia z Gminą Olesno w 
sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji w wysokości 3.000 zł z 
przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na 
dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z Gminy Olesno w roku 
2020 (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek zawnioskował o zawarcie przedstawionego projektu 
porozumienia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Gminą Olesno w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu 
dotacji z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sowczycach na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z 
Gminy Olesno w roku 2020. 
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W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.4 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt porozumienia z Gminą Zębowice 
w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji w wysokości 2.000 zł z 
przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na 
dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z Gminy Zębowice w 
roku 2020 (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek zawnioskował o zawarcie przedstawionego projektu 
porozumienia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Gminą Zębowice w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu 
dotacji z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sowczycach na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z 
Gminy Olesno w roku 2020. 
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka.  
 
Ad.4 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia przekazujące wniosek Burmistrza Olesna dotyczącego 
akceptacji porozumienia w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do składanego 
przez Gminę Olesno wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” projektu pn.”Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy 
budynku administracji publicznej – siedziby Urzędu Miejskiego w Oleśnie i Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie” ( pisma wraz z projektem porozumienia stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu). Z projektu porozumienia wynika, że wkład własny 
Powiatu Oleskiego wynosiłby 105.769,44 zł. 
 
Mariola Flank wyjaśniła, że projekt dotyczy windy zewnętrznej w budynku 
administracyjnym tych dwóch urzędów, która dochodziła by do drugiej kondygnacji. 
Kosztorys jest przygotowany. Wymiary windy to 1m na 1,4 m i są to wymiary windy 
dla osób niepełnosprawnych. Urząd Skarbowy jest wyłączony z projektu. 30% 
kosztów będzie stanowić dofinansowanie z PFRON, a 70% wkład własny, który jest 
ustalony proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w budynku tych dwóch urzędów 
tj 58,4% Urząd Miejski i 41,6% Starostwo Powiatowe. Koszt projektu to 360.000 zł.. 
W celu przystąpienia do programu potrzebna jest zgoda współrealizatora tj Powiatu 
Oleskiego. Burmistrz złożył oświadczenie o zabezpieczeniu środków. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że jeśli w porozumieniu są ujęte środki 
to przed zawarciem muszą być zabezpieczone w budżecie. 
 
Mariola Flank wyjaśniła, że czas realizacji zadania będzie wynosić 12 miesięcy od 
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dnia podpisania umowy z PFRON. Wydatkowanie środków nastąpi w przyszłym roku. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że z projektu porozumienia nie wynika czas 
realizacji. Jeśli zadanie jest do realizacji na przełomie dwóch lat to należy je ująć w 
wieloletniej prognozie finansowej powiatu. 
 
Mariola Flank wyjaśniła, że Zarząd Powiatu może złożyć oświadczenie, ze w 
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w PFRON Zarząd zabezpieczy środki 
w budżecie. Obecnie jest to informacja, że powiat jest świadom zadania i kosztów.  
 
Starosta Roland Fabianek stwierdził, że w projekcie porozumienia nie jest 
określony czas realizacji zadania, przed podpisaniem porozumienia należy 
zabezpieczyć środki w budżecie oraz wprowadzić zadanie do wpf. W związku z tym 
zaproponował wydać oświadczenie, że na dzień podpisania umowy na realizację 
omawianego projektu zabezpieczy środki przyrzeczone, o których mowa we wniosku 
złożonym przez Gminę Olesno w wysokości 105.769,44 zł.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił  wydać oświadczenie, że na dzień podpisania umowy na realizację 
Projektu "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku 
administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie" w ramach obszaru B "Program wyrównywania różnic między 
regionami III" zabezpieczy środki przyrzeczone, o których mowa we wniosku 
złożonym przez Gminę Olesno w wysokości 105.769,44 zł. 
Przedłożony do akceptacji projekt porozumienia z Gminą Olesno w sprawie 
zabezpieczenia wkładu własnego na rzecz realizacji Projektu "Budowa windy 
dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby 
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie" w ramach obszaru B 
"Program wyrównywania różnic między regionami III" zostanie zawarty po 
zabezpieczeniu środków w budżecie i wprowadzeniu zadania do wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. 
 
Ad.5 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks Nr 5 Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2019/2020, w którym zostały ujęte dwie godziny rewalidacji wynikające z orzeczenia 
(załącznik 15 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie przedstawione aneksu nr 5. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 5 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks Nr 7 Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2019/2020, w którym zostały dodatkowe godziny wychowawcze w internacie w 
związku z prowadzonymi kursami (załącznik 16 do niniejszego protokołu). 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie przedstawione aneksu nr 7. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 7 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 
 
Ad.5 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Brydża Sportowego o Puchar 
"Śnieżnego Płatka" o ufundowanie nagród (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśniła, że jest w trakcie przygotowywania na następne posiedzenie Zarządu 
Wykaz imprez organizowanych lub współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie na 2020 rok. Dotychczas ta impreza była ujmowana w wykazie w latach 
ubiegłych w zakresie ufundowania nagród w kwocie 250 zł. Turniej jest organizowany 
od 1999 roku. Impreza odbędzie się 23.02.2020r. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o udzielenie wsparcia wnioskowanej imprezy 
kwotą 250 zł (ufundowanie nagród) w ramach środków na realizację wykazu imprez. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił udzielić wsparcia finansowego organizacji Ogólnopolskiego 
Turnieju Brydża Sportowego o Puchar "Śnieżnego Płatka"  w wysokości 250 zł 
(ufundowanie pucharów) w ramach środków na realizację Wykazu imprez 
organizowanych lub współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w 
Oleśnie w 2020 roku. 
 
Ad.5 
Podpkt.c) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że w ubiegłym roku wszedł w 
życie przepis w zakresie opieki stomatologicznej uczniów szkołach. Można było ta 
opiekę zapewnić poprzez podpisanie umów z prywatnymi gabinetami 
stomatologicznymi. Zostało zorganizowane spotkanie z gabinetami, które odmówiły 
podpisania umów. Inna możliwością jest dentobus, który jest jeden w województwie 
opolskim. Zwróciliśmy się z zapytaniem w sprawie realizacji ustawy  z dnia 12 
kwietnia 2019r. do Ministra Zdrowia, który w odpowiedzi ponownie wyjaśnia 
możliwości zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom oraz wskazał, że była 
możliwość w 2018 roku przystąpienia do programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa 
dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 
2018r.” (pismo Ministra Zdrowia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
Zebrano informację z ościennych powiatów w zakresie zapewnienia opieki 
stomatologicznej uczniom tj.: powiat strzelecki nie maja zapewnionej opieki, powiat 
kluczborski jest w trakcie załatwiania dentobusu, w powiecie namysłowskim i 
kędzierzyńsko-kozielskim wystąpiono do gabinetów stomatologicznych, ale one nie 
są zainteresowane, powiat głubczycki ma zawarte porozumienie z gabinetami 
stomatologicznymi. Zawarcie porozumień z gabinetami stomatologicznymi jest 
związany z finasami tj. wykonanie samego przeglądu zębów im się nie opłaca, ale 
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dodatkowo wykonywanie lakowanie było by opłacalne. Lakowanie zębów dotyczy 
dzieci w szkłach podstawowych. W szkołach średnich młodzież podlegała by tylko 
przeglądowi zębów, a to się nie opłaca gabinetom. Poddała pod rozważenie 
propozycję podjęcia działań w celu umożliwienia uczniom skorzystania ze świadczeń 
stomatologicznych w dentobusie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie propozycji Naczelnika. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Ministerstwa Zdrowia w 
sprawie stanowiska o możliwościach zapewnienia uczniom dostępu do 
świadczeń stomatologicznych i postanowił, aby podjąć działania w celu 
umożliwienia uczniom skorzystania ze świadczeń stomatologicznych w 
dentobusie. 
 
Ad.5 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. w 
sprawie zgłoszenia potrzeby inwestycyjnej - wymiany pokrycia dachowego , którego 
koszt oszacowano na 350.000 zł (pismo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu). Zaproponował skonsultować z konserwatorem zabytków wnioskowanej 
wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
w sprawie zgłoszenia potrzeby inwestycyjnej - wymiany pokrycia dachowego i 
postanowił, aby skonsultować z konserwatorem zabytków wnioskowanej 
wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę. 
 
Ad.5 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek Zielonka przedstawiła pisma: 
- Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie wyboru dwóch z proponowanych trzech 
kierunków kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia tj.: technik technologii drewna 
oraz technik handlowiec z uzasadnieniem (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu), 
- Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie zaopiniowania nowych kierunków 
kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia tj.: technik robót wykończeniowych w 
budownictwie i technik pojazdów samochodowych (załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na kształcenie w 
proponowanych przez szkoły kierunkach na ogólnych warunkach tworzenia klas. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na kształcenie w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Branżowej Szkole II 
stopnia w kierunkach: technik technologii drewna oraz technik handlowiec. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie w Branżowej 
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Szkole II stopnia w kierunkach: technik robót wykończeniowych w 
budownictwie i technik pojazdów samochodowych. 
 
Ad.5 
Podpkt.f) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie 
wypłat ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy z tytułu zajęć prowadzonych w ramach 
projektu unijnego „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” realizowanych w 
szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Oleskiego w latach szkolnych 2017/2018 i 
2018/2019 (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). W Karcie Nauczyciela jest 
zapis, że godziny zajęć w ramach programów unijnych liczone są jako godziny 
ponadwymiarowe. Według opinii radcy prawnego te zajęcia nie są elementem 
zatrudnienia. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że wystąpiono do szkół o 
podanie informacji w zakresie wypłat ekwiwalentów z podaniem podstawy prawnej z 
terminem do dnia 14.0-2.2020r. Jedynie Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie udzielił 
odpowiedzi, że ekwiwalent został wypłacony na podstawie pisma Starosty z dnia 
6.12.2019r. Poinformowała, że w/w pismo Starosty było wyjaśnieniem na zapytanie 
Zespołu Szkół w Oleśnie w zakresie ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy z tytułu 
zajęć prowadzonych w ramach projektu unijnego, które przedstawiła zgodnie z 
załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu. To pismo Starosty zostało skierowane 
do wszystkich szkół. W przepisach nie ma równego traktowania tej samej formy 
zatrudnienia. Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o zmianę  
rozporządzenia, ale nie ma efektów. Radca prawny podtrzymuje swoje stanowisko. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy na następnym 
posiedzeniu Zarządu ze względu na konieczność przeanalizowania przepisów 
prawnych. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie wypłat ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy z tytułu zajęć 
prowadzonych w ramach projektu unijnego  „Eksperyment – najlepsza droga 
do wiedzy II” realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu 
oleskiego w latach szkolnych 2017-2018 i 2018/2019 i postanowił, że sprawa 
zostanie ponownie przeanalizowana na następnym posiedzeniu Zarządu. 
 
Ad.5 
Podpkt.g) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w sprawie informacji o wynajmowanych lokalach (załącznik 
nr 24 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, ze w/w informacja została złożona w 
związku z prośba Zarządu Powiatu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionej informacji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację Zespołu Szkół Zawodowych w 
Oleśnie w sprawie wynajmowanych lokali. 
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Ad.5 
Podpkt.h) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie informacji o sposobie dokonania wyliczenia kosztów 
prowadzonych kursów (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). Ta informacja 
została złożona zgodnie z prośbą Zarządu. Informacja w zakresie dochodów 
uwzględnia dochody z tytułu subwencji, wpłat za kursy i czynsz, które wynoszą 
239.834. W kosztach ujęto wydatki rzeczowe, wynagrodzenia, które wynoszą 
151.773 zł. Nie uwzględniono oszczędności z tytułu prowadzenia kursów dla uczniów 
z tej szkoły, co stanowi kwotę 12.800 zł. Subwencja na internat jest naliczana na 30 
osób (podwójny rocznik), a wcześniej było na 20 osób.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionej informacji. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację Zespołu Szkół w Dobrodzieniu o 
sposobie dokonania wyliczenia kosztów prowadzonych kursów. 
 
Ad.6 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Izby Gospodarczej Śląsk w sprawie 
objęcia patronatem i wsparcia finansowego  w kwocie 5.000 zł organizacji XVII Galii 
Biznesu Izby Gospodarczej „Śląsk” (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). Wniósł 
o negatywne rozpatrzenie pisma. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie 
rozpatrzył pismo Izby Gospodarczej Śląsk w sprawie objęcia patronatem i 
wsparcia finansowego organizacji XVII Galii Biznesu Izby Gospodarczej 
„Śląsk”. 
 
Ad.7 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 
z 46 posiedzenia z dnia 06.02.2020r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 46/2020 z posiedzenia odbytego w dniu 6 lutego 2020 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 47 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     …...………………………… 



 

15 
 

 

 

Protokół sporządziła: 
Barbara Skowronek 
 


