
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami 

I. II część po sesji 114 posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie w dniu 

30 grudnia 2021r. 

1. Podjęto Uchwały: 

a) Nr 114/324/2021 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 

b) Nr 114/325/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 

c) Nr 114/326/2021 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 

d) Nr 114/327/2021 w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do 

wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 

 

II. 115 posiedzenie Zarządu Powiatu w Oleśnie w dniu 14.01.2022r. 

1. Podjęto Uchwały: 

a) Nr 115/328/2022 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych 

uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 

b) Nr 115/329/2022 w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego, 

c) Nr 115/330/2022 w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych 

jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2022 rok, 

d) Nr 115/331/2022 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 2022, 

e) Nr 115/332/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 

f) Nr 115/333/2022 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 

2. Podjęto decyzje o zawarciu: 

a) umowy z Henrykiem Wrześniem prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą "EDU-RES" Henryk Wrzesień w sprawie przekazania w 2022 roku 

dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków 



Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Julianpolu, 

b) porozumienia  sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z 

funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce, 

c) aneksu nr 7 do umowy z dnia 19.12.2016r. zawartej z Gminą Gorzów Śl, PKS 

w Kluczborku, Powiatem Oleskim i Powiatem Kluczborskim o świadczenie 

usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

d) aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.12.2016r. zawartej z Gminą Radłów, PKS w 

Kluczborku, Powiatem Oleskim i Powiatem Kluczborskim o świadczenie usług 

publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

e) aneksu nr 9 do umowy z dnia 19.12.2016r. zawartej z Gminą Zębowice, PKS 

w Kluczborku, Powiatem Oleskim i Powiatem Kluczborskim o świadczenie 

usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

f) umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony 

Narodowej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań 

bieżących w związku z udziałem Zespołu Szkół w Oleśnie w realizacji, w 

formie innowacji pedagogicznej, „Programu CYBER.MIL z klasą”. 

3. Sprawy oświatowe: 

a) zatwierdzono aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 20221/2022: 

Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, 

b) zapoznano się z pismem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie 

zwiększenia budżetu szkoły na pokrycie kosztów renowacji parkietu sali 

gimnastycznej i postanowiono o ponownym rozpatrzeniu pisma w późniejszym 

terminie z ewentualnym wykonaniem prac w okresie wakacyjnym, 

c) zapoznano się z sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok, 

d) zatwierdzono kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Powiatu 

Oleskiego na rok szkolny 2022/2023 z jednoczesnym zastrzeżeniem dla 

dyrektorów szkół i Komisji Rekrutacyjnych o konieczności spełniania kryteriów 

przy tworzeniu klas pierwszych tj.: klas jednorodnych 30 osobowych przy 

czym klasa może być utworzona przy liczebności powyżej 80% tj. minimum 24 

osoby, klas dwukierunkowych przy minimalnej liczbie uczniów 17 w danym 

kierunku, 

e) zapoznano się z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie realizacji 

programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026 i  postanowiono: 



- nie wyrazić zgody na złożenie wniosku na realizację działania 1.5 „Pomoc 

uczennicom w ciąży”, 

- wyrazić zgodę na złożenie wniosku na działanie 2.4 „Wieloaspektowa i 

kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie 0. roku życia do 

rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” po dokonaniu uzgodnień z 

dyrektorem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie. 

4. Podjęto decyzje w sprawach: 

a) udzielono Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie upoważnienia 

do występowania w imieniu Zarządu Powiatu do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału 

technologicznego dla inwestycji prowadzonych w pasie drogowym dróg 

powiatowych na terenie powiatu oleskiego, 

b) zapoznano się z informacją Kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie o realizacji zaleceń pokontrolnych i 

wnosi o uściślenie zapisów  w pkt.1-3 podjętych czynności realizacji zaleceń 

pokontrolnych, 

c) zapoznano się z zawiadomieniem Burmistrza Dobrodzieniu o przystąpieniu o 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej 

strony obwodnicy Dobrodzienia i  postanowiono nie zgłaszać wniosków, 

d) przyjęto informację o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego 

na dzień 31 grudnia 2021 r. z jednoczesnym zobowiązaniem Powiatowego 

Zarządu Dróg w Oleśnie do wszczęcia działań zmierzających do przeniesienia 

składu materiałów sypkich z działki nr 31/1 w Praszce przy ul. Byczyńskiej na 

działkę nr 61 w Praszce przy ul. Piłsudzkiego 45 celem przygotowania działki 

nr 31/1 wraz działką 31/2 do sprzedaży w 2023 roku, 

e) nie wyrażono zgody na zrzeczenie się z odszkodowania przysługującemu 

Powiatowi Oleskiemu za działki przewidziane pod „Budowę obwodnicy Praszki 

w ciągu DK 45” wnioskowanego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych 

Oddział w Opolu i wniesiono o przeprowadzenie negocjacji w celu ustalenia 

ceny odszkodowania, 

f) wniesiono o wszczęcie na koniec lutego 2022 roku procedur zlecenia 

wykonania operatów szacunkowych działek położonych w Gosławicach 



oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 123/2 o pow. 0,1323 

ha i 123/3 o pow. 0,1242 ha. 

 

III. 116 posiedzenie Zarządu Powiatu w Oleśnie w dniu 18 stycznia 2022r. 

1. Przyjęto materiały na XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Oleśnie. 

 

IV. 117 posiedzenie Zarządu Powiatu w Oleśnie w dniu 26 stycznia 2022r. 

1. Przyjęto materiały na XXXV sesję Rady Powiatu w Oleśnie. 

2. Sprawy oświatowe: 

a) zatwierdzono aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 : 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, I Liceum Ogólnokształcącego 

w Praszce i Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, 

b) przydzielono godziny na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla dwóch 

uczniów Zespołu Szkół w Oleśnie, 

c) przydzielono godziny rewalidacji dla ucznia Zespołu Placówek Edukacyjnych 

w Dobrodzieniu, 

d) zapoznano się z informacją dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w 

Dobrodzieniu w sprawie wydanych decyzji umorzeniowych, 

e) wyrażono zgodę na prowadzenie naboru w Zespole Szkół Zawodowych w 

Oleśnie na rok szkolny 2022/2023 w kierunku technik handlowiec w zamian z 

technik prac biurowych, 

f) wyrażono zgodę na prowadzenie naboru w Zespole Szkół w Dobrodzieniu na 

rok szkolny 2022/2023 w kierunku technik handlowiec, 

g) rozpatrzono pisma w sprawie udzielenia dofinansowań do imprez kulturalnych 

oraz sportowych i wniesiono o przygotowanie projektu Wykazu imprez 

kulturalno-sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez 

Starostwo Powiatowe w Oleśnie w 2022 roku. 

3. Zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowego z realizacji zadań finansowych 

za środków PFRON za IV kwartały 2021 roku. 

4. Podjęto Uchwałę Nr 117/334/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy najmu lokalu użytkowego na okres 5 lat. 

5. Ustalono stawkę odszkodowania za działki stanowiące własność Powiatu 

Oleskiego przejęte decyzją Wojewody Opolskiego, zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy Praszki w ciągu DK 45”, na rzecz Skarbu 



Państwa. 

6. Rozpatrzono pismo Rady Sołeckiej w Wygiełdowie w sprawie wykonania odcinka 

drogi powiatowej łączącej wieś Wygiełdów z Brzezinami i wniesiono o 

przeanalizowanie możliwości wykonania zadania we współpracy z Gminą Praszka. 

7. Sprawy różne. 

Zapoznanie się z propozycjami zadań do złożenia wniosków w ramach Programu 

Polski Ład. 

 

 


