
 

BRZ.0022.19.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 61/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 21 lipca 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. Roman Neugebauer         - Skarbnik Powiatu 
2. Andrzej Łęgosz      - kierownik Służby drogowej w Powiatowym  
                                                 Zarządzie Dróg w Oleśnie 
3. Joachim Hadam      - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
4. Rafał Halski      - zastępca Naczelnika Wydziału Programów  
                                                 Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
5. Grzegorz Domański     - Wójt Gminy Rudniki 
6. Mariola Flank      - inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  
                                                 Ratownictwa i Zdrowia 
7. Bogusława Szychowska – zastępca Naczelnika 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 1135 

 

Porządek 61 posiedzenia: 

1. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 61/157/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, 

b) Nr 61/158/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych przez Powiat Oleski, 

c) 61/159/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka 
byłej drogi krajowej nr 46 w miejscowości Myślina do kategorii drogi 
powiatowej, 

d) 61/160/2020 w sprawie zwolnienia za porozumieniem stron Pana 
Joachima Hadam ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie, 

e) 61/161/2020 w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Liberki na stanowisko 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, 



 

f) 61/162/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
g) 61/163/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
h) 61/164/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
i) 61/165/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 

2. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru inwestycji do naboru wniosków w 
programie PROW - drogi lokalne. 

3. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umów: 

a) z Gminą Gorzów Śl. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na wydatki inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1355 O w 
miejscowości Budzów, 

b) z Gminą Gorzów Śl. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na wydatki inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1913 O 
polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Gorzów 
Śl., 

c) z Gminą Olesno. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na zadanie: Remont DP nr 1944 O w miejscowości Kolonia 
Łomnicka, 

d) z Gminą Radłów  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na zadanie inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1919 O DW 487 
w miejscowości Kościelska., 

e) umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych 
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia upoważnień: 

a) do przeprowadzenia kontroli w Szkole Policealnej w Oleśnie oraz Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Oleśnie, 

b) do załatwiania spraw, w tym składania oświadczeń woli związanych z 
czynnościami mającymi na celu usunięcie drzew lub krzewów z pasa 
drogowego. 

5. Sprawy oświatowe: 

a) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie zaleceń 
Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

b)  podjęcie decyzji w sprawie przyznania nauczania indywidualnego dla 
ucznia na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół w Oleśnie, 

c)  rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Gorzowie w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia technik spawalnictwa 
od roku szkolnego 2021/2022, 

d) podjęcie decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za dzienne wyżywienie 
w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu oraz kontynuacji 
ustalonego w roku szkolnym 2019/2020 jednolitego terminu naliczania 
odpłatności dla wszystkich odbiorców indywidualnych i 
instytucjonalnych, 

e) informacja o naborze na rok szkolny 2020/2021. 



 

6. Rozpatrzenie pism: 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie zebranej 
informacji o potrzebach usługami transportowymi door-to-door i 
podjęcie decyzji o złożeniu wniosku, 

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie projektu 
pn."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19", 

c) Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie informacji o zawartych 
umowach najmu garaży, 

d) Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie wniosków do Funduszu 
Dróg Samorządowych, 

e) Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie przyznania 
środków finansowych na wykonanie remontu schodów przy wejściu 
głównym, 

f) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przyznania środków finansowych na 
pokrycie kosztów remontu dachu sali gimnastycznej, 

g) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przyznania środków finansowych na 
wypłatę nauczycielom zaległych kwot z tytułu realizacji projektu 
"Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II", 

h) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w 
sprawie likwidacji stołówki, 

i) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w sprawie 
potwierdzenia zamiaru realizacji projektów w ramach „Programu 
wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2020 r. 

7. Przeanalizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

8. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego  Pani Renaty Sutor z dnia 31.05.2020r. 

9. Sprawy różne. 

10. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

 

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. 
 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej 30.000 euro (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, 
że został on przygotowany w związku z koniecznością dostosowania zapisów 
regulaminów zamówień publicznych w zakresie  pełnej ich elektronizacji. Pod koniec 
roku całkowicie się zmieni ustawa o zamówieniach publicznych i ponownie będzie 
konieczność dostosowania tych regulaminów do nowych zapisów ustawy. Państwo 



 

miało przygotować narzędzia do pełnej elektronizacji zamówień publicznych, ale 
jeszcze to nie jest wykonane. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały Nr 61/157/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 61/157/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, stanowiącą załącznik nr 
3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 
Powiat Oleski (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, ze został on 
przygotowany również w związku z pełną elektronizacja zamówień publicznych i 
dotyczy zamówień powyżej kwoty 30.000 euro. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały Nr 61/158/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 61/158/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych przez Powiat Oleski, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Dyrektor Joachim Hadam przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka byłej drogi krajowej nr 46 w 
miejscowości Myślina do kategorii drogi powiatowej wyjaśniając, że wynika to z 
Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XVI/154/2020 z dnia 31.03.2020r. w 
sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka byłej drogi krajowej nr 46 
tj. od km 129+494 do km 132+658 przebiegającej przez m. Myślina oraz art. 6a 
ustawy o drogach publicznych. Po pozyskaniu opinii z sąsiednich powiatów 
powyższy odcinek zostanie zaliczony do kategorii dróg powiatowych od 1 stycznia 
2021r., a następie zostanie przekazany do Gminy Dobrodzień ( pismo przewodnie 
wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały Nr 61/159/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 61/159/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 



 

odcinka byłej drogi krajowej nr 46 w miejscowości Myślina do kategorii drogi 
powiatowej, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.1 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie zwolnienia za porozumieniem stron Pana Joachima Hadam ze stanowiska 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie (załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśnił, że zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie  
i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Pan Joachim Hadam 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie z dniem 16 marca 2020 roku złożył 
pismo z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w 
związku z przejściem na emeryturę z dniem 27 lipca 2020 roku.  W związku z 
powyższym w dniu 3 kwietnia 2020 roku ogłoszony został nabór na wolne 
kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
w Oleśnie, który wygrał Pan Jerzy Liberka. 
Ze względu na brak pytań i uwag, zarządził glosowanie w sprawie podjęcia Uchwały 
Nr 61/160/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 61/160/2020 w sprawie zwolnienia za porozumieniem stron Pana 
Joachima Hadam ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

Ad.1 
Podpkt.e) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Liberki na stanowisko Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Oleśnie (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Ze względu na 
brak pytań i uwag, zarządził glosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr 
61/161/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 61/161/2020 w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Liberki na 
stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, stanowiącą 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.1 
Podpkt.f) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 61/162/2020 w sprawie zmian  budżetu Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku następującymi sprawami: 



 

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
przeznaczonej na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności na kwotę 138.088 zł (pismo stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu), 

- wnioskiem Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. w sprawie zwiększenia planów dochodów 
i wydatków o kwotę 300 zł  (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej 
o kwotę 6.920 zł, która była przeznaczona na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
– brak chętnych na udział w programie  (pismo stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu), 

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznym tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy w Sowczycach na kwotę 
192.072 zł, w tym 177.000 zł na przystosowanie pomieszczeń (pismo stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), 

- pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania kwoty 
dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Oleśnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w tzw ustawie 
covidowskiej z dnia 2.03.2020r. na kwotę 7.500 zł (pismo stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu), 

- pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania kwoty 
dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Oleśnie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne od nagród wypłaconych pracownikom. na kwotę 22.300 zł (pismo stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu), 

- pisma Wojewody Opolskiego w sprawie przyznania środków  na realizację projektu 
pn „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-
19” na kwotę 149.911 zł (pismo stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że w piśmie Wojewody Opolskiego w sprawie 
przyznania środków  na realizację projektu pn „Wsparcie dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” określono kwotę 159.910 zł z 
uwzględnieniem 10.000 zł na miejsca kwarantanny. Oglądaliśmy pokój w 
Dobrodzieniu, ale te 10.000 zł nie wystarczy dostosowanie pomieszczenia. Braliśmy 
też pod uwagę mieszkanie  w internacie w ZSEiO w Oleśnie na utworzenie takiego 
miejsca kwarantanny, ale umieszczając tam osoby zakażone wyłączymy z 
użytkowania internat i poradnię. W związku z tym podjęliśmy decyzję o rezygnacji z 
tych środków, bo trudno zorganizować za te środki izolatornię. Ponadto PCPR 
zwiększy zapotrzebowanie o jedno dziecko. 

Wicestarosta Stanisław belka wyjaśnił, że na razie nie ma takich potrzeb. Do 
Hotelu Olesno są odsyłane osoby na kwarantannę , co stanowi koszt 60 zl/1 dobę/ 1 
osobę. Szpital tam odsyła osoby. 

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że mniejsze kłopoty to zlecić zadanie na 
zewnątrz niż samemu zorganizować takie miejsca. Następnie ze względu na brak 



 

pytań i uwag, zarządził głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 
61/162/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  podjął 
Uchwałę Nr 61/162/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 
Podpkt.g) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 61/163/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku z koniecznością 
wprowadzenia zmian w planach finansowych przyjętych w dniu dzisiejszym Uchwałą 
Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 61/162/2020  w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego.  

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 61/163/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  podjął 
Uchwałę Nr 61/163/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 
Podpkt.h) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 61/164/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, 
że został przygotowany w związku następującymi sprawami: 

- pismem Nadleśnictwa Opole wypowiadającego umowę w zakresie nadzoru nad 
lasami prywatnymi i środki zarezerwowane na realizacje tej umowy zostaną 
przeznaczone na koszty umowy zlecenia dla pracownika na kwotę 1.050 zł (pismo 
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu), 

- wnioskiem Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. w sprawie przesunięcia środków w planie 
pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000 zł  tj. z płac na wydatki rzeczowe na szkolenia 
(załącznik nr 22 do niniejszego protokołu), 

- wnioskiem Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przyznania dodatkowych środków w 
wysokości 15.968 zł (w uchwale wpisano 16.000 zł) na wypłatę nauczycielom 
zaległych kwot z tytułu realizacji projektu „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy 
II” (pismo stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu), środki na ten cel będą 
pochodzić z wolnych środków w oświacie, 

- przesunięcie środków  w kwocie 15.000 zł z wolnych środków w oświacie dla 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce z przeznaczeniem na uzupełnienia 
planu z uwagi na niedoszacowanie ich budżetu z powodu urlopów na poratowanie 



 

zdrowia, nagrodami jubileuszowymi, odprawami. W skali roku tej szkole trzeba by 
było zwiększyć plan o 120.000 zł 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 61/164/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 61/164/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 
Podpkt.i) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 61/165/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku z koniecznością 
wprowadzenia zmian w planach finansowych przyjętych w dniu dzisiejszym Uchwałą 
Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 61/164/2020  w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Oleskiego.  

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 61/165/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 61/165/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że jest możliwość składania wniosków do 
programu PROW – drogi lokalne. Pula dla Powiatu Oleskiego w tym programie 
wynosi 3 mln zł, z czego pozostało jeszcze do wykorzystania to 540.000 zł. 
Maksymalne dofinansowanie wynosi 63,64%, a więc można pomyśleć o wniosku o 
maksymalnej wartości dwukrotności 540.000 zł, czyli na około 1,1 mln zł. Po 
spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału RIZ, PZD w Oleśnie i Skarbnikiem o ustalono 3 
propozycje wniosków na remonty dróg powiatowych. 

Andrzej Łęgosz przedstawił propozycje remontów w celu złożenie wniosku na 
dofinansowanie w ramach PROW zgodnie z załącznikiem nr 26 do niniejszego 
protokołu. Wyjaśnił, że: 

- wniosek na remont odcinka drogi ul. Opolska w Zębowicach nie uzyska wymaganej 
ilości punktów, 

- we wniosku na remont odcinka drogi od DW 494 do remizy strażackiej w Nowych 
Karmonkach jest problem z teren zabudowanym, ponieważ na tym odcinku są tylko 
dwa dom, 

- wniosek na remont odcinka drogi od kościoła w Cieciułowie do końca zabudowań 
jest najlepszą propozycją , ponieważ pozyska największą ilość punktów tj. 8. Są tam 



 

obiekty użyteczności publicznej, połączenie z drogą krajową, nastąpi poprawa 
parametrów do 5,5 m szerokości drogi, chodnik, kanalizacja deszczowa. Komisja 
Oświaty i Gospodarki dokonała przeglądu tej drogi i umieściła ją w wieloletnim planie 
remontowym dróg. Do złożenia wniosku nie jest potrzebna decyzja środowiskowa, 
ponieważ długość odcinka wynosi 980m. Stany prawne nie są wszędzie 
uregulowane, ale remont nie będzie wychodzić poza pas drogowy. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że wstępnie oszacowano koszt remontu 
odcinka drogi w Cieciułowie na 1,2 mln zł. Maksymalne dofinansowanie stanowi 
63,64%. Do tej pory gminy w 35% dofinansowywały wkład własny. 

Wójt Grzegorz Domański poinformował, że droga w Cieciułowie jest kluczową 
drogą  i jest w złym stanie technicznym. Zadeklarował udział gminy  w remoncie tej 
drogi. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu PROW – drogi lokalne na remont drogi 
powiatowej 1928 O Rudniki – Cieciułów – Bobrowa – granica woj. śląskiego 
/Starokrzepice/ na odcinku długości około 950 m (odcinek od kościoła w Cieciułowie 
do końca zabudowy), po dokonaniu oceny stanu prawnego gruntów wskazanego 
odcinka drogi oraz sprawdzeniu ilości możliwych do uzyskania punktów przy ocenie 
wniosku. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na  złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu PROW – 
drogi lokalne na remont drogi powiatowej 1928 O Rudniki – Cieciułów – 
Bobrowa – granica woj. śląskiego /Starokrzepice/ na odcinku długości około 
950 m (odcinek od kościoła w Cieciułowie do końca zabudowy), po dokonaniu 
oceny stanu prawnego gruntów wskazanego odcinka drogi oraz sprawdzeniu 
ilości możliwych do uzyskania punktów przy ocenie wniosku. 

Ad.3 
Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy z Gminą Gorzów Śl. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Oleskiemu w wysokości 35% 
wartości zadania lecz nie więcej niż 75.000 zł na wydatki inwestycyjne: Przebudowa 
DP nr 1355 O w miejscowości Budzów (załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). Ze 
względu na brak uwag wniósł o zawarcie powyżej umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Gorzów Śl. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na wydatki inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1355 O w miejscowości 
Budzów. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy z Gminą Gorzów Śl. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Oleskiemu w wysokości 50.000 zł na 



 

wydatki inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1913 O polegającej na budowie chodnika 
dla pieszych w miejscowości Gorzów Śl. (załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). 
Ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie powyżej umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Gorzów Śl. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na wydatki inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1913 O polegającej na 
budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Gorzów Śl. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy z Gminą Olesno w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatu Oleskiemu w wysokości 35% wartości 
zadania lecz nie więcej niż 31.140 zł na zadanie: Remont DP nr 1944 O w 
miejscowości Kolonia Łomnicka (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). Ze 
względu na brak uwag wniósł o zawarcie powyżej umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Olesno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na zadanie: Remont DP nr 1944 O w miejscowości Kolonia 
Łomnicka.  

W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
 
Ad.3 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy z Gminą Radłów  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatu Oleskiemu w wysokości 250.000 zł na 
zadanie inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1919 O DW 487 w miejscowości 
Kościelska (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). Ze względu na brak uwag 
wniósł o zawarcie powyżej umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Radłów  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Oleskiemu na zadanie inwestycyjne: Przebudowa DP nr 1919 O DW 487 w 
miejscowości Kościelska. 

W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 

 

Ad.3 
Podpkt.e) 



 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na produkcję blankietów dokumentów 
rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich 
personalizację i dostarczanie (załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). Ze względu 
na brak uwag wniósł o zawarcie powyżej umowy. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i 
innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację i 
dostarczanie.  
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 

Ad.4 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Biuro Kontroli, Analiz i Audytu 
Wewnętrznego wrócił się z wnioskiem o udzielenie Pani Ewelinie Karaś i Pani Natalii 
Krzak upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Szkole Policealnej w Oleśnie oraz 
Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Oleśnie w dniach od 17.08.2020r. do 
dnia 20.09.2020r. w zakresie określonym w § 9 ust.3 Uchwały Nr XXXII/259/18 Rady 
Powiatu w Oleśnie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, 
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie 
Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z 
późn.zm. ( wniosek wraz z upoważnieniami stanowią załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu). Wniósł o udzielenie wnioskowanych upoważnień. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  udzielił 
Pani Ewelinie Karaś i Pani Natalii Krzak upoważnień do przeprowadzenia 
kontroli w Szkole Policealnej w Oleśnie oraz Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych w Oleśnie w dniach od 17.08.2020r. do dnia 20.09.2020r. w zakresie 
określonym w § 9 ust.3 Uchwały Nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 
7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z późn.zm. 

 

Ad.4 
Podpkt.b) 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że w związku z zatrudnieniem Pana 
Jerzego Liberki na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie jest 
konieczność udzielenia mu upoważnienia  do załatwiania spraw, w tym składania 
oświadczeń woli związanych z czynnościami mającymi na celu usunięcie drzew lub 
krzewów z pasa drogowego, w szczególności zawierania umów na wycinkę drzew 
oraz na ich sprzedaż, a także składania wniosków o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w pasie dróg powiatowych, o których 
mowa w art., 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 



 

2020r. poz. 55 z późn.zm.). Wniósł o udzielenie powyższego upoważnienia Panu 
Jerzemu Liberce. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” udzielił  
Panu Jerzemu Liberce Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
upoważnienia do załatwiania spraw, w tym składania oświadczeń woli 
związanych z czynnościami mającymi na celu usunięcie drzew lub krzewów z 
pasa drogowego, w szczególności zawierania umów na wycinkę drzew oraz na 
ich sprzedaż, a także składania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów znajdujących się w pasie dróg powiatowych, o których 
mowa w art., 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2020r. poz. 55 z późn.zm.). 
 

Ad.5 
Podpkt.a) 

Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
w Dobrodzieniu w sprawie nie dotrzymania terminu realizacji zaleceń Opolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanych decyzją w dniu 
23.07.2019r. dotyczących stanu sanitarnego sanitariatów w internacie oraz podłogi i 
schodów na klatce schodowej w internacie (pismo stanowi załącznik nr 33 do 
niniejszego protokołu). Dyrektor szkoły wnosi o przesuniecie terminu realizacji do 
31.08.2021r. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że obecnie szkoły podlegają pod 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie i zaproponował 
wystąpić do nich z wnioskiem wydłużenie terminu realizacji zaleceń do 31 sierpnia 
2021 roku z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.  

Po rozpatrzeniu pisma Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie nie 
dotrzymania terminu realizacji zaleceń Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 
4 członków jednogłośnie „za” wnosi o wystąpienie z wnioskiem do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wydłużenie 
terminu realizacji zaleceń do 31 sierpnia 2021 roku z uwagi na zaistniałą 
sytuację epidemiologiczną.  

Ad.5 
Podpkt.b) 

Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu Szkol 
w Oleśnie w sprawie przyznania nauczania indywidualnego dla ucznia na rok szkolny 
2020/2021 w Zespole Szkół w Oleśnie w wymiarze 14 godzin na podstawie 
orzeczenia PPPP w Oleśnie (pismo stanowi załącznik nr 34 do niniejszego 
protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyznanie 12 godzin nauczania 
indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół w Oleśnie na rok szkolny 2020/2021. 



 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  przyznał 
12 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół w Oleśnie na 
rok szkolny 2020/2021.  

Ad.5 
Podpkt.c) 

Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
w Gorzowie Śl. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku 
kształcenia technik spawalnictwa od roku szkolnego 2021/2022 uzasadniając, że na 
ten kierunek kształcenia w województwie opolskim istnieje istotne zapotrzebowanie i 
na ten kierunek jest podwyższona subwencja oświatowa (pismo stanowi załącznik nr 
35 do niniejszego protokołu). Dyrekcja widzi możliwość zapewnienia praktyk, obsady 
nauczycielskiej. W sierpniu br. szkoła planuje wystąpić z wnioskiem o zaopiniowanie 
nowego kierunku kształcenia do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  wyraził 
zgodę na utworzenie nowego kierunku kształcenia technik spawalnictwa od 
roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Gorzowie Śl. 

Ad.5 
Podpkt.d) 

 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu 
Placówek edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie ustalenia odpłatności za 
wyżywienie, która placówka proponuje ustalić w dotychczasowej wysokości tj. 12 zł 
(załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). Ponadto placówka wnosi o wyrażenie 
zgody na kontynuację ustalonego w roku szkolnym 2019/2020 jednolitego terminu 
naliczania odpłatności dla wszystkich odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych 
do 14 dnia następnego miesiąca. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o ustalenie w ZPE w Dobrodzieniu odpłatności za 
dzienne wyżywienie w wysokości 12 zł oraz wyrażenie zgody na kontynuację 
ustalonego w roku szkolnym 2019/2020 jednolitego terminu naliczania odpłatności 
dla wszystkich odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych do 14 dnia następnego 
miesiąca. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  ustalił 
odpłatność za dzienne wyżywienie w Zespole Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w wysokości 12 zł oraz wyraził zgodę na kontynuację ustalonego 
w roku szkolnym 2019/2020 jednolitego terminu naliczania odpłatności dla 
wszystkich odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych do 14 dnia 
następnego miesiąca. 
 
Ad.5 
Podpkt.e) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła wyniki naboru na rok 
szkolny 2020/2021 według stanu na dzień 20.07.2020r. z godnie z załącznikiem nr 



 

37 do niniejszego protokołu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją o naborze na rok szkolny 
2020/2021 według stanu na dzień 20.07.2020r. 
 
Ad.6 
Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił informację Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie o braku zainteresowania potrzebami w zakresie usług 
transportowymi door-to-door (pismo stanowi załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu). PCPR w Oleśnie zwróciło się z zapytaniem o zainteresowanie tymi 
usługami do wszystkich kierowników ośrodków pomocy społecznej i nie pozyskano 
odpowiedzi. Jako PCPR też nie pozyskało zainteresowanych tymi usługami. Ponadto 
utrzymanie trwałości projekt to okres od 3 do 5 lat i byłby to koszt powiatu. Wniósł o 
nie składanie wniosku do konkursu grantowego służącego realizacji tego projektu.  

 
Po zapoznaniu się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Oleśnie o potrzebach usługami transportowymi door-to-door, Zarząd Powiatu 
w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  postanowił nie składać 
wniosku do konkursu grantowego służącego realizacji projektu pn.: ”Usługi 
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. 
 
Ad.6 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie w sprawie podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu 
pn."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-
19" i złożeniu dokumentów oraz o udzielenie pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Hadaś 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie do zawarcia umowy 
na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19” oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z jego 
realizacją (załącznik nr 39 do niniejszego protokołu). Wniósł o przystąpienie do 
realizacji powyższego projektu i złożenia dokumentów oraz udzielenie 
wnioskowanego pełnomocnictwa. 

W celu przystąpienia do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Zarząd Powiatu w Oleśnie w 
obecności 4 członków jednogłośnie „za” postanowił złożyć do Wojewody 
Opolskiego następujące dokumenty: 
- szczegółowy kosztorys realizacji projektu na kwotę 149.910 zł, 
- oświadczenie o przyjęciu dofinansowania, 
- oświadczenie o kwalifikowalności. 
W imieniu Zarządu Powiatu powyższe dokumenty podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
Ponadto udzielił pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Hadaś Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie do zawarcia umowy na 
realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 
okresie epidemii COVID-19” oraz wykonywania wszelkich czynności 



 

związanych z jego realizacją. 
 
 
Ad.6 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
w sprawie informacji o zawartych zawarciu 6 umów najmu garaży na okres od 
1.07.2020r. do 31.06.2023r., w których najemcy zostali wyłonieni w drodze przetargu 
(pismo wraz z protokołem z przeprowadzonego przetargu ustnego na najem garaży 
stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu). Wniósł o przyjęcie powyższego 
zawiadomienia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął zawiadomienie Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie o zawarciu 6 umów najmu garaży na okres od 1.07.2020r. do 
31.06.2023r., w których najemcy zostali wyłonieni w drodze przetargu. 
 
 

Ad.6 
Podpkt.d) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił informację Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie, że w związku z pandemią nie ma możliwości uzyskania do terminu 
składania wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych niezbędnych decyzji 
administracyjnych i wymaganych uzgodnień dokumentacji projektowych dla zadań: 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O w miejscowości Wichrów, 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O w miejscowościach Radłów, Psurów, 
Żytniów, 
i propozycji złożenia wniosków o dofinansowanie dla dwóch odcinków o długości 
około 1 km polegających na wykonaniu nawierzchni i poboczy na drogach 
powiatowych: 
- nr 1916 O na odcinku Praszka- Pilawy, 
- nr 1905 O na odcinku Goła – Przytoczna, 
(pismo stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu). 
Wniósł o przyjęcie powyższej informacji i wskazanie, celem złożenia wniosków o 
dofinansowanie, remontów proponowanych dwóch odcinków o długości około 1 km 
polegających na wykonaniu nawierzchni i poboczy na drogach powiatowych: 
- nr 1916 O na odcinku Praszka- Pilawy, 
- nr 1905 O na odcinku Goła – Przytoczna. 
 
Po zapoznaniu się z informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, że w 
związku z pandemią nie ma możliwości uzyskania do terminu składania 
wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych niezbędnych decyzji 
administracyjnych i wymaganych uzgodnień dokumentacji projektowych dla 
zadań: 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O w miejscowości Wichrów, 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O w miejscowościach Radłów, Psurów, 
Żytniów, 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  
postanowił wskazać, celem złożenia wniosków o dofinansowanie, remonty 



 

dwóch odcinków o długości około 1 km polegających na wykonaniu 
nawierzchni i poboczy na drogach powiatowych: 
- nr 1916 O na odcinku Praszka- Pilawy, 
- nr 1905 O na odcinku Goła – Przytoczna. 
 
 
Ad.6 
Podpkt.e) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie remontu 
schodów przy wejściu głównym (załącznik nr 42 do niniejszego protokołu). Wniósł, 
aby w związku z zaistniałą sytuacją związaną z COVID-19 placówka przeanalizowała 
posiadany budżetu, a w razie konieczności o wystąpienie z wnioskiem o dokonanie 
przeniesień w planie celem zabezpieczenia środków na wnioskowany cel. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie przyznania środków finansowych na 
wykonanie remontu schodów przy wejściu głównym. W związku z zaistniałą 
sytuacją związaną z COVID-19 wnosi o przeanalizowanie posiadanego budżetu, 
a w razie konieczności wystąpienie z wnioskiem o dokonanie przeniesień w 
planie celem zabezpieczenia środków na wnioskowany cel. 
 
 
Ad.6 
Podpkt.f) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie 
przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów remontu dachu sali 
gimnastycznej (załącznik nr 43 do niniejszego protokołu). 
 
Skarbnik Roman Neugebauer zaproponował, aby wydatki na ten cel zostały pokryte 
w ramach posiadanego budżetu. O wnioskowaną kwotę zostanie zwiększona 
wysokość miesięcznej zaliczki. Analiza budżetów poszczególnych szkół planowana 
jest w późniejszym terminie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie propozycji Skarbnika. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów remontu dachu 
sali gimnastycznej i ustalił, aby wydatki na ten cel zostały pokryte w ramach 
posiadanego budżetu. O wnioskowaną kwotę zostanie zwiększona wysokość 
miesięcznej zaliczki. Analiza budżetów poszczególnych szkół planowana jest w 
późniejszym terminie. 
 
 
Ad.6 
Podpkt.g) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie 



 

przyznania środków finansowych na wypłatę nauczycielom zaległych kwot z tytułu 
realizacji projektu "Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II" (załącznik nr 44 do 
niniejszego protokołu). 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że powyższe środki zostały przyznane 
szkole podjęta na dzisiejszym posiedzeniu Uchwałą nr 61/164/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w Oleśnie w 
sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę nauczycielom zaległych 
kwot z tytułu realizacji projektu "Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II" . 
Informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 61/164/2020 w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Oleskiego podjętej na dzisiejszym posiedzeniu 
przyznano szkole wnioskowane środki. 

Ad.6 
Podpkt.h) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie likwidacji stołówki (załącznik nr 45 do 
niniejszego protokołu). Szkoła informuje o zgłoszonej propozycji najmu pomieszczeń 
kuchni i stołówki na prowadzenie działalności  przez Panią prowadzącą stołówkę na 
dworcu PKP w Oleśnie.  Jako najemca proponuje również przygotowywanie posiłków 
dla wychowanków internatu w obecnej stawce żywieniowej. Skalkulowana stawka 
czynszu wynosiła by 1.843 zł netto. Stwierdził, że ta propozycja jest warta 
rozważania akceptacji.  Wniósł, aby szkoła dodatkowo przedłożyła szczegółową 
kalkulacje stawki czynszu o kosztów za media. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie likwidacji stołówki i 
informuje, że rozważana jest możliwość akceptacji zawarcia przez szkołę 
umowy najmu pomieszczeń kuchni i stołówki na prowadzenie działalności na 
okres do 30.06.2021r. po przedłożeniu i zapoznaniu się z szczegółowymi 
kalkulacjami stawki czynszu i  kosztów za media.  

Ad.6 
Podpkt.i) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia w sprawie potwierdzenia zamiaru realizacji projektów w 
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. (załącznik 
nr 46 do niniejszego protokołu).   

Mariola Flank wyjaśniła, że projektodawcami są Gmina Olesno, Prowincja 
Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z Kopca i Towarzystwo Pomocy 
Ludziom w Oleśnie, którzy w terminie do 22.07.2020r. mają potwierdzić swój udział w 
projekcie. Po potwierdzeniu przez projektodawców zamiaru przystąpienia do 
realizacji w projekcie, można zawrzeć umowę o realizację przez samorząd 
powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2020 roku.  

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie woli podpisania powyższej umowy. 



 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił, że w przypadku wyrażenia przez projektodawców potwierdzenia 
zamiaru realizacji przedmiotowych projektów, wyraża wolę podpisania umowy 
o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” w 2020 roku.  

Ad.7 

Zastępca Naczelnika Rafał Halski poinformował, że z zaistniałą sytuacją związaną 
z COVID-19 nie są organizowane imprezy i jest problem z organizacją konkursów na 
współpracę z organizacjami pozarządowymi. Należało by się zastanowić czy je w tym 
roku organizować. Ponadto przedstawił zestawienie kwot przeznaczanych przez inne 
powiatu na współpracę z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 47 do 
niniejszego protokołu). Tutejsze organizacje są mało zainteresowane tymi 
konkursami z uwagi na niskie kwoty, a z pozyskaniem tych środków jest dużo 
zachodu. Organizowanie konkursów nie jest obowiązkowe. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o odstąpienie od organizacji konkursów na 
współpracę z organizacjami pozarządowymi z uwagi na zaistniałą sytuację związaną 
z COVID-19. Ponadto na przyszły rok rozważyć możliwość przeznaczenia środków 
na współpracę z organizacjami pozarządowymi na inny cel. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił odstąpić od organizacji konkursów na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19. Ponadto 
stwierdził, że na przyszły rok rozważyć możliwość przeznaczenia środków na 
współpracę z organizacjami pozarządowymi na inny cel. 

Ad.8 

Starosta Roland Fabianek przedstawił : 

- treść petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego  Pani Renaty Sutor z dnia 31.05.2020r. (załącznik nr 48 do niniejszego 
protokołu), 

- projekt odpowiedzi na petycję (załącznik nr 49 do niniejszego protokołu). 

Wniósł o przyjęcie projektu odpowiedzi. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął 
projekt odpowiedzi na petycję w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego  Pani Renaty Sutor z dnia 31.05.2020r. 

Ad.9 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że na czas nieobecności Starosty lub 
Wicestarosty związanych z urlopami jest konieczność udzielenia pełnomocnictwa 
członkowi Zarządu do: 

- podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów i 
inwestycji: przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka- Szyszków- Gorzów 
Śląski na długości 995m) w miejscowości Praszka oraz przebudowa drogi 
powiatowej nr 1905 O (Goła- Przytoczna- do DW 487 na długości 995 m) w 



 

miejscowości Goła, związanych z naborem wniosków w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, 

- podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją  inwestycji 
związanych z naborem wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

Wniósł o udzielenie powyższych upoważnień Panu Janoszowi Wojczyszynowi 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  udzielił 
Panu Januszowi Wojczyszynowi - członkowi Zarządu Powiatu w Oleśnie, 
pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem 
i realizacją poniższych projektów i inwestycji:  

1) przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka- Szyszków- Gorzów 
Śląski na długości 995m) w miejscowości Praszka, 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła- Przytoczna- do DW 487 
na długości 995 m) w miejscowości Goła 

 związanych z naborem wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
W ramach niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik upoważniony jest do: 
- składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, 
- składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z przygotowaniem  
i realizacją w/w inwestycji, 
- podpisywania umów i aneksów do umów. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” udzielił  
Panu Januszowi Wojczyszynowi - członkowi Zarządu Powiatu w Oleśnie, 
pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem 
i realizacją  inwestycji związanych z naborem wniosków w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W ramach niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik upoważniony jest do: 
- składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, 
- składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z w/w funduszem, 
podpisywania umów i aneksów do umów. 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wzór fiszki projektu pt. Modernizacja 
budynków publicznych powiatu oleskiego z zastosowaniem OZE (załącznik nr 50 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.10 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołów z poprzednich 
posiedzeń Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie ich przyjęcia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie  przyjął 
następujące protokoły: 
- Nr 57 z dnia 17.06.2020r., 
- Nr 58 z dnia 23.06.2020r., 
- Nr 59 z dnia 25.06.2020r., 
- Nr 60 z dnia 03.07.2020r. 
 



 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 61 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 
 
 
 


