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BRZ.0022.20.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 62/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 14 sierpnia 2020 roku 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

 
 
 

Stan Zarządu -  5 członków 
Obecnych -    4 członków 
Nieobecny usprawiedliwiony: Janusz Wojczyszyn 
(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. Jerzy Liberka      - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
4. Elżbieta Hadaś       - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
                                                 w Oleśnie 
5. Anna Stasiak      - kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem 
6. 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 830. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1045 

 

 

Porządek 62 posiedzenia: 

1. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 

a) umowy z Wojewodą Opolskim w sprawie dofinansowania działalności 
domów pomocy społecznej w Radawiu i Borkach Wielkich, 

b) umowy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu o 
udzielenia grantu na realizacje wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej 
w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wspieramy DPS 
finansowanego ze środków POWER, działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, 

c) umowy z Domem Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich w sprawie 
udzielenia dotacji otrzymanej od Wojewody Opolskiego na realizację 
grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią 
COVID-19 w ramach projektu pn. Wspieranie DPS finansowanego ze 
środków POWER. 
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2. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 62/166/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 62/167/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
c)  Nr 62/168/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
d) Nr 62/169/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
e) Nr 62/170/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej, 
f)  Nr 62/171/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. 

Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej do kategorii dróg gminnych, 
g) Nr 62/172/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z ciągu 

drogi powiatowej nr 2128 O ul. Jana Pawła II w Kluczborku, działek nr 
81/25 oraz 213/1 k.m. 5 obręb Kluczbork. 

3. Podjęcie decyzji w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań 
finansowych ze środków PFRON za I półrocze 2020 roku, 

b)  wyrażenia zgody na oddanie aneksem do umowy użyczenia z dnia 
1.02.2013r. zawartej pomiędzy Domem Dziecka w Sowczycach a 
Środowiskowym Domem Samopomocy w Sowczycach dodatkowych 
trzech pomieszczeń na parterze budynku o pow. 140m2, 

c) ustawienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie, nieruchomościami stanowiącymi grunty zajęte pod drogi 
powiatowe:  
- położonej w Praszce, nr 1909 O, o nazwie ciągu drogowego: /Skomlin/ 
gr. woj. łódzkiego - Przedmość – Praszka, 
- położonej w Kościeliskach, nr 1919 O, o nazwie ciągu drogowego: DW 
487 - Jastrzygowice - Kościeliska - Biskupice - Kolonia Biskupska , 
- położonej w Radłowie, nr 1923 O, o nazwie ciągu drogowego: Radłów - 
Żytniów -     DK 42, 

d) wystąpienia do Wójta Gminy Zębowice z wnioskiem o wydanie decyzji   
zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w Radawiu, 
stanowiącej własność Powiatu Oleskiego, 

e) zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący obszar położony w miejscowości Biskupice, 

f) umorzenia należności będące zaległościami w opłatach za pobyt dzieci w 
pieczy zastępczej. 

4. Sprawy oświatowe: 

a) zapoznanie się z informacją o naborze na rok szkolny według stanu na 
dzień 12.08.2020r., 

b) rozpatrzenie pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie 
przesunięcia godzin w klasie III, 

c) podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć rewalidacji dla uczennicy 
przyjętej do I klasy w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce. 
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5. Zapoznanie się z pismem Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcącym w Oleśnie w sprawie kalkulacji najmu pomieszczeń kuchni 
i stołówki z uwzględnieniem kosztów mediów. 

6. Sprawy różne. 

 

Ad.1  
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Stwierdził, że 
bierze w nim 4 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym można 
obradować i podejmować wiążące decyzje. 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Wojewodą Opolskim w 
sprawie dofinansowania działalności domów pomocy społecznej w Radawiu i 
Borkach Wielkich w łącznej kwocie 39.874 zł z podziałem dla: 
- Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich – 15.1389 zł, 
- Domu Pomocy Społecznej w Radawiu – 24.735 zł. 
Środki są przeznaczone na gratyfikacje dla pracowników, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii 
wirusa SARS-CoV-2.. Dotacja stanowi nie więcej niż 80% kosztów zadania, 20% 
stanowi wkład własny. DPS w Radawiu zabezpieczy środki na wkład własny. 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie powyższej umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Wojewodą Opolskim w sprawie dofinansowania działalności domów 
pomocy społecznej w Radawiu i Borkach Wielkich. 
W imieniu Zarządu Powiatu w Oleśnie umowę podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Regionalnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu o udzielenia grantu na realizację wsparcia 
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu 
pn. Wspieramy DPS finansowanego ze środków POWER, działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu). Wyjaśnił, że realizatorem grantu będzie Dom Pomocy Społecznej w 
Radawiu, a środki będą przeznaczone na płace dla wszystkich pracowników. 
Wysokość grantu to 196.489,50 zł pochodzących z : 
- ze środków europejskich w kwocie 165.601,35 zł, 
- ze środków dotacji celowej w kwocie 30.888,15 zł. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie powyższej umowy. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu o udzielenia 
grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z 
epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wspieramy DPS finansowanego ze 
środków POWER, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym. 
W imieniu Zarządu Powiatu w Oleśnie umowę podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Domem Pomocy 
Społecznej w Borkach Wielkich w sprawie udzielenia dotacji otrzymanej od 
Wojewody Opolskiego na realizację grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej 
w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wspieranie DPS 
finansowanego ze środków POWER w wysokości 15.139 zł (załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu). Środki mają być przeznaczone w co najmniej 60% na 
gratyfikację dla osób zatrudnionych w domu, ze szczególnym uwzględnieniem 
pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa 
SARS-CoV-2. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie powyższej umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowy z Domem Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich w sprawie udzielenia 
dotacji na realizację grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z 
epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wspieranie DPS finansowanego ze 
środków POWER. 
W imieniu Zarządu Powiatu w Oleśnie umowę podpiszą Starosta Oleski Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 62/166/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, 
że został przygotowany w związku następującymi sprawami: 

- pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  w sprawie nie wystarczającej 
wysokości zabezpieczonych Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr XVIII/125/2020 z 
dnia 25.06.2020r. środków w budżecie powiatu na wkład własny na realizację 
zadania pod nazwą projektu Kształcimy kompleksowo i nowocześnie (pismo stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Wkład własny wynosi 66.186,48 zł, a w 
uchwale zabezpieczono 32.720 zł. Z dyrektorem Zespołu Szkół w Gorzowie ustalił, 
że brakujące środki na wkład własny w wysokości 33.467 zł zostaną na razie 
zabezpieczone z płac szkoły, na co dyrektor wyraził zgodę. W związku tym 
przygotował propozycję zabezpieczenia brakujących środków na wkład własny 
projektu unijnego, 
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- wnioskiem Domu Dziecka w Sowczycach  w sprawie przesunięcia między 
paragrafami na kwotę 2.131 zł (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 

- wnioskiem Domu Dziecka w Sowczycach  w sprawie przesunięcia między 
rozdziałami na kwotę 34 zł w związku koniecznością wprowadzenia korekt na 
podstawie protokołu pokontrolnego odpisów na ZFŚS (załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu), 

- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach  w sprawie 
przesunięcia między rozdziałami na kwotę 151 zł w związku koniecznością 
wprowadzenia korekt na podstawie protokołu pokontrolnego odpisów na ZFŚS 
(załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 62/166/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  podjął 
Uchwałę Nr 62/166/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.b) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 62/167/2020 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 62/166/2020  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 62/167/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  podjął 
Uchwałę Nr 62/167/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 62/168/2020 w sprawie zmian  budżetu Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku następującymi sprawami: 

- decyzją Wojewody Opolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 
26.448 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domy Samopomocy w 
Sowczycach (pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 

- decyzją Wojewody Opolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 
2.991 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Oleśnie (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu), 
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- wprowadzeniem środków od Wojewody Opolskiego  (39.874 zł) i od Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu (196.490 zł), o których była mowa w zakresie 
zawierania umów w kt.1 podpkt. a i b porządku obrad. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 62/168/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 62/168/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.d) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 62/169/2020 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 62/168/2020  w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego.  

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 62/169/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 62/169/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że kwota podatki PIT za lipiec 2020r. 
jest w takiej samej wysokości jak za lipiec 2019r., a powinna być wyższa o 5%. W 
2020 roku do tej pory z tytułu podatku PIT w budżecie powiatu brakuje 560.000 zł. w 
porównaniu do ubr. Powoli nie ma gdzie wprowadzać oszczędności. 

Ad.2 
Podpkt.e) 

Dyrektor Jerzy Liberka przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie  w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i 
zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej, który został przygotowany w związku z 
pismem Powiatu Kluczborskiego o wydanie opinii w zakresie pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej nr 2295 O o nazwie ciągu drogowego u. Sienkiewicza w Wołczynie 
(pismo wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 62/170/2020 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i 
zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 62/170/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej , 
stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.f) 
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Dyrektor Jerzy Liberka przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie  w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej 
do kategorii dróg gminnych, który został przygotowany w związku z pismem Urzędu 
Miejskiego w Dobrodzieniu o wydanie opinii w tym zakresie (pismo wraz z projektem 
uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 62/171/2020 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej 
do kategorii dróg gminnych. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 62/171/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. 
Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej do kategorii dróg gminnych, stanowiącą 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Ad.2 
Podpkt.g) 

Dyrektor Jerzy Liberka przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie  w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z ciągu drogi powiatowej nr 2128 O 
ul. Jana Pawła II w Kluczborku, działek nr 81/25 oraz 213/1 k.m. 5 obręb Kluczbork, 
który został przygotowany w związku z pismem Powiatu Kluczborskiego o wydanie 
opinii w tym zakresie (pismo wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 62/172/2020 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z ciągu drogi powiatowej nr 2128 
O ul. Jana Pawła II w Kluczborku, działek nr 81/25 oraz 213/1 k.m. 5 obręb 
Kluczbork. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 62/172/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z 
ciągu drogi powiatowej nr 2128 O ul. Jana Pawła II w Kluczborku, działek nr 
81/25 oraz 213/1 k.m. 5 obręb Kluczbork, stanowiącą załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu. 

Ad.3 
Podpkt.a) 

Dyrektor Elżbieta Hadaś poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Oleśnie realizuje Uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie w zakresie podziału środków 
PFRON. W tym tygodniu wystąpiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z 
zapytaniem o stan realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Jeśli będą 
niewykorzystane środki to zostanie przygotowany stosowany projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie przesunięcia środków z rehabilitacji zawodowej na rehabilitacje 
społeczną. Ze środków PFRON jest wydane obecne 794.000 zł, z czego większość  
stanowią wydatki na warsztaty terapii zajęciowej. Ponadto wydatki stanowiły 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski w tej sprawie są na bieżąco 
zrealizowane. Wpływające wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni. Sprawozdanie 
rzeczowo-finansowego z realizacji zadań finansowych ze środków PFRON za I 
półrocze 2020 roku przedstawia stan realizacji wydatków (załącznik nr 21 do 
niniejszego protokołu). 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowego z realizacji zadań 
finansowych ze środków PFRON za I półrocze 2020 roku. 

Ad.3 
Podpkt.b) 

Kierownik Anna Stasiak przedstawiła pismo Domu Dziecka w Sowczycach w 
sprawie wyrażenia zgody na oddanie aneksem do umowy użyczenia z dnia 
1.02.2013r. zawartej pomiędzy Domem Dziecka w Sowczycach a Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Sowczycach dodatkowych trzech pomieszczeń na parterze 
budynku o pow. 140m2 (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). Poinformowała, że 
w 2013 roku Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w użyczenie  przez Dom 
dziecka w Sowczycach pomieszczeń Środowiskowemu Domowi Samopomocy w 
Sowczycach na czas nieokreślony. Była zawarta umowa i kolejnymi aneksami była 
zwiększana powierzchnia pomieszczeń na rzez SDŚ. Obecnie proponuje się kolejny 
aneks, który będzie też będzie na trwał na czas nieokreślony. Można rozważyć, aby 
na obecną dodatkową powierzchnie na rzecz SDŚ sporządzić nową umowę do 3 lat. 
Dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach jest za uporządkowaniem dotychczasowej 
umowy wraz z wszystkimi aneksami. Na wynajem, wydzierżawienie lub oddanie w 
użyczenie na okres powyżej 10 lat wymagana jest zgoda Rady Powiatu. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy 
Domem Dziecka w Sowczycach a Środowiskowym Domem Samopomocy w 
Sowczycach nowej umowy użyczenia na okres do 3 lat dodatkowych trzech 
pomieszczeń na parterze budynku o pow. 140m2. Ponadto wnosi się o 
przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w użyczenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w 
Sowczycach aktualnie zajmowanej powierzchni pomieszczeń w budynku przy ul. 
Długiej 37 w Sowczycach.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na zawarcie pomiędzy Domem Dziecka w Sowczycach a 
Środowiskowym Domem Samopomocy w Sowczycach nowej umowy użyczenia 
na okres do 3 lat dodatkowych trzech pomieszczeń na parterze budynku o pow. 
140m2. Ponadto wnosi się o przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Środowiskowemu 
Domowi Samopomocy w Sowczycach aktualnie zajmowanej powierzchni 
pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 37 w Sowczycach.  
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
 
Kierownik Anna Stasiak przedstawiła projekt decyzji wraz z mapą w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, 
nieruchomością będącą własnością Powiatu Oleskiego stanowiącą grunt zajęte pod 
drogę powiatową nr 1909 O, o nazwie ciągu drogowego: /Skomlin/ gr. woj. łódzkiego 
- Przedmość – Praszka, położoną w Praszce oznaczona w operacie ewidencji 
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gruntów i budynków numerem działki 12/1 k.m.1 o pow. 0,0007 ha (załącznik nr 23 
do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o ustanowienie trwałego zarządu w przestawionej 
sprawie.  

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” ustanowił 
trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, nieruchomością 
będącą własnością Powiatu Oleskiego stanowiącą grunt zajęte pod drogę 
powiatową nr 1909 O, o nazwie ciągu drogowego: /Skomlin/ gr. woj. łódzkiego - 
Przedmość – Praszka, położoną w Praszce oznaczona w operacie ewidencji 
gruntów i budynków numerem działki 12/1 k.m.1 o pow. 0,0007 ha.  

Kierownik Anna Stasiak przedstawiła projekt decyzji wraz z mapą w sprawie 
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, 
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Oleskiego stanowiącymi grunty 
zajęte pod drogę powiatową nr 1919 O, o nazwie ciągu drogowego: DW 487 - 
Jastrzygowice - Kościeliska - Biskupice - Kolonia Biskupska, położonymi w 
Kościeliskach oznaczonymi w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 
działek: 
 
- 679 o pow. 0,0084 ha, 
- 861 o pow. 0,0058 ha, 
- 585 o pow. 0,0015 ha, 
- 1000 o pow. 0,0003 ha, 
- 1001 o pow. 0,0058 ha, 
- 1007 o pow. 0,0022 ha, 
- 1113 o pow. 0,0003 ha, 
- 1114 o pow. 0,0012 ha,  
 (załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o ustanowienie trwałego zarządu w przestawionej 
sprawie.  

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, 
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Oleskiego stanowiącymi 
grunty zajęte pod drogę powiatową nr 1919 O, o nazwie ciągu drogowego: DW 
487 - Jastrzygowice - Kościeliska - Biskupice - Kolonia Biskupska, położonymi 
w Kościeliskach oznaczonymi w operacie ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek: 
 
- 679 o pow. 0,0084 ha, 
- 861 o pow. 0,0058 ha, 
- 585 o pow. 0,0015 ha, 
- 1000 o pow. 0,0003 ha, 
- 1001 o pow. 0,0058 ha, 
- 1007 o pow. 0,0022 ha, 
- 1113 o pow. 0,0003 ha, 
- 1114 o pow. 0,0012 ha.  
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Kierownik Anna Stasiak przedstawiła projekt decyzji wraz z mapą w sprawie 
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, 
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Oleskiego stanowiącymi grunty 
zajęte pod drogę powiatową nr 1923 O, o nazwie ciągu drogowego: Radłów - Żytniów 
-     DK 42, położonymi w Radłowie oznaczonymi w operacie ewidencji gruntów i 
budynków numerami działek: 
 
- 261 o pow. 0,0142 ha, 
- 262 o pow. 0,0053 ha, 
- 267 o pow. 0,0041 ha, 
- 269 o pow. 0,0170 ha, 
 (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek wniósł o ustanowienie trwałego zarządu w przestawionej 
sprawie.  

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, 
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Oleskiego stanowiącymi 
grunty zajęte pod drogę powiatową nr 1923 O, o nazwie ciągu drogowego: 
Radłów - Żytniów -     DK 42, położonymi w Radłowie oznaczonymi w operacie 
ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 

 
- 261 o pow. 0,0142 ha, 
- 262 o pow. 0,0053 ha, 
- 267 o pow. 0,0041 ha, 
- 269 o pow. 0,0170 ha. 
 
Ad.3 
Podpkt.d) 
 
Kierownik Anna Stasiak poinformowała, że został przygotowany projekt podziału 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleskiego położonej w Radawiu, 
oznaczonej numerem działki 697 o pow. 0,1350 ha (projekt podziału stanowi 
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). W związku z powyższym należy wystąpić 
do Wójta Gminy Zębowice o wydanie decyzji zatwierdzającej podział tej 
nieruchomości. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wystąpienie do Gminy Zębowice o wydanie 
decyzji  zatwierdzającej podział przedstawionej nieruchomości. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Zębowice o wydanie decyzji   
zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Oleskiego położonej w Radawiu, oznaczonej numerem działki 697 o pow. 
0,1350 ha. 
 
Kierownik Anna Stasiak przedstawił pismo Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w sprawie propozycji wydzierżawienia przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Dobrodzieniu części działki placówki  na okres powyżej 10 lat 



11 
 

(załącznik nr 27 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że ta część nieruchomości była 
planowana pod boisko. Obecnie dyrektor wyraża wolę wydzierżawienia tego gruntu, 
ale nie wyraża woli na jej zbycie. ZGK w Dobrodzieniu planuje na tym gruncie 
parking. 
 
Zarząd Powiatu wnosi o rozeznanie sprawy. 
 
Ad.3 
Podpkt.e) 
 
Dyrektor Jerzy Liberka przedstawił pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
przekazujące pismo Wójta Gminy Radłów w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar 
położony w miejscowości Biskupice, wskazany w Uchwale Nr 38/VI/2019 Rady 
Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 28 do 
niniejszego protokołu). Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie nie wnosi uwag i 
proponuje pozytywnie uzgodnić przedłożony plan.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o pozytywne uzgodnienie przedłożonego planu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił pozytywnie uzgodnić przedłożony przez Wójta Gminy Radłów 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
obszar położony w miejscowości Biskupice, wskazany w Uchwale Nr 
38/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Ad.3 
Podpkt.f) 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś przedstawiła pismo Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie w sprawie umorzenie należności będące zaległościami w 
opłatach za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę 18.390,99 zł (pismo stanowi 
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że sprawa dotyczy 
umieszczenia trójki dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (dziadków). Matka 
biologiczna została obciążona kosztami w wysokości 694 zł miesięcznie za każde 
dziecko. Opłata obowiązuje od 6.09.2019r. W związku z nieuiszczaniem tych opłat 
matka biologiczna w dniu 23.06.2020r. została wezwana do uregulowania zaległości. 
W dniu 1.07.2020r.  matka biologiczna zwróciła się z pismem do tut. Centrum o nie 
wszczynanie wobec niej postępowania egzekucyjnego z uwagi na trudna sytuację 
finansową i zdrowotną. Kolejnym pismem z dnia 24.07.2020r. zwróciła się z 
wnioskiem o umorzenie tych należności. Zgodnie z art.194 ust.3 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r. oraz § 2 Uchwały Rady 
Powiatu nr XV/116/12 z dnia 15.03.2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych 
warunków umarzania w całości lub w części. Łącznie z odsetkami miesięcznej opłaty 
rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej istnieje możliwość umorzenia tych 
należności. Matka biologiczna jest na utrzymaniu swoich rodziców, nie ma majątku. 
Decyzją sądu trafiła na leczenie szpitalne. Dwukrotnie odmówiła wywiadu 
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środowiskowego. Ma orzeczenie lekarskie. Nie pracuje od dwóch lat i nie ma na razie 
możliwości powrotu do pracy. Gdyby nawet wróciła do pracy to choroba może wrócić. 
Nie ma możliwości ściągnięcia tych należności. Opłaty w dalszym ciągu będą 
naliczane. Jeśli przedstawi dokumenty można ją zwolnic z tych opłat.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o  uzupełnienie na kolejne posiedzenie Zarządu 
wniosku o wywiad środowiskowy   potwierdzający trudną sytuację finansową rodzica 
biologicznego. Ponadto wnosi o przedłożenia kalkulacji kosztów egzekucji 
postępowania komorniczego uwzgledniającą również sytuację braku możliwości 
wyegzekwowania zaległej kwoty. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie umorzenia należności będące 
zaległościami w opłatach za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i postanowił, aby 
na kolejne posiedzenie Zarządu uzupełnić wniosek o wywiad środowiskowy   
potwierdzający trudną sytuację finansową rodzica biologicznego. Ponadto 
wnosi o przedłożenia kalkulacji kosztów egzekucji postępowania 
komorniczego uwzgledniającą również sytuację braku możliwości 
wyegzekwowania zaległej kwoty.  
 
Ad.4 
Podpkt.a) 
 
Zastępca Naczelnik Bogusława Szychowska przedstawiła informację o naborze 
na rok szkolny 2020/2021 na dzień 12.08.2020r. (załącznik nr 30 do niniejszego 
protokołu). Poinformowała, że dyrektorzy pracują nad tworzeniem klas. Analizują 
nabór jest możliwość utworzenia następujących klas: 
- w Zespole Szkół w Oleśnie – 1 klasa z rozszerzonym niemieckim i 3 klasy 
pozostałe, 
- w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie 1 klasa technikum i 2 klasy szkoły 
branżowej I stopnia. Prowadzone są rozmowy, aby chętni do technikum żywności 
przenieśli się do ZS w Gorzowie Śl., 
- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 2 klasy technikum i 1 klasa 
liceum tzw mundurówka, 
- w Zespole Szkół w Gorzowie Śl. 1 klasa technikum, 
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce 3 klasy technikum, szkoły 
branżowej I stopnia nie będzie, 
- w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce  1 klasa liceum, 
- w Zespole Szkół w Dobrodzieniu 1 klasa technikum i 1 klasa szkoły branżowej I 
stopnia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją o naborze na rok szkolny 
2020/2021 na dzień 12.08.2020r. 
 
Zastępca Naczelnik Bogusława Szychowska przedstawiła wyniki egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z załącznikiem nr  31 do 
niniejszego protokołu). 
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Ad.4 
Podpkt.b) 
 
Zastępca Naczelnik Bogusława Szychowska przedstawiła pismo I Liceum 
Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcia godzin z 
zajęć wychowania do życia w rodzinie na zajęcia z matematyki w wymiarze godzin 
1,5 (po uśrednieniu 1,18) w klasie III I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce 
(załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przesunięcia godzin z zajęć wychowania do życia w rodzinie na 
zajęcia z matematyki w wymiarze godzin 1,5 (po uśrednieniu 1,18) w klasie III     
I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.   
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
 
Zastępca Naczelnik Bogusława Szychowska przedstawiła pismo I Liceum 
Ogólnokształcącym w Praszce w sprawie przyznania godzin tygodniowo zajęć 
rewalidacyjnych dla uczennicy przyjętej do klasy pierwszej (załącznik nr 33 do 
niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyznanie 2 godzin rewalidacji we 
wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przyznanie 2 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy 
przyjętej do klasy pierwszej w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce. 
 
Ad.5 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcącym w Oleśnie w sprawie kalkulacji najmu pomieszczeń kuchni i 
stołówki z uwzględnieniem kosztów mediów, o które Zarząd Powiatu zwrócił się na 
poprzednim posiedzeniu (załącznik nr 34 do niniejszego protokołu). Wniósł o 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie umowy najmu pomieszczeń kuchni i stołówki na 
prowadzenie działalności na okres do 30.06.2021r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 3 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 
Oleśnie umowy najmu pomieszczeń kuchni i stołówki na prowadzenie 
działalności na okres do 30.06.2021r. 
 
Ad.6 
 
Zastępca Naczelnik Bogusława Szychowska poprosiła o wytypowanie kandydata 
do nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów i twórców kultury. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił zgłosić kandydaturę Pani Ewy Cichoń lub 
Pana Mirosława Dedyka do nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla 
animatorów i twórców kultury. 
 
Dyrektor Jerzy Liberka poinformował, że przetarg na remont odcinka drogi Kolonia 
Łomnicka – Łomnica wyszedł poniżej kosztorysu tj. kosztorys wynosił 80.000 zł, a 
przetarg wyszedł na 65.000 zł. Jest propozycja Gminy Olesno oraz radnego 
Klaudiusza Małka, aby w pełni wykorzystać te 80.000 zł i wykonać dłuższy odcinek 
drogi. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że w budżecie powiatu jest zabezpieczone na 
ten cel 80.000 zł, ale 65.000 zł było pożyczone z budżetu Powiatowego Zarządu 
Dróg w Oleśnie z płac na pełne zabezpieczenie wydatków inwestycji drogowych. Są 
braki w oświacie. Była mowa, że jeśli będą oszczędności po przetargach te 65.000 zł 
zostanie zwrócone PZD. Chyba, że dyrektor PZD uzna, że tych środków nie 
potrzebuje. 
 
Dyrektor Jerzy Liberka poinformował, że przy prowadzonej inwestycji na drodze 
Broki Małe – Borki Wielkie wynikła potrzeba wykonania dodatkowego chodnika na 
terenie zabudowanym tj. 330 m od kapliczki. Jest to koszt około 70.000 zł. 
Proponuje, aby obecnie wstawić na tym odcinku krawężnik, a w przyszłym roku 
pomyśleć o wykonaniu tego chodnika.  
 
Starosta Roland Fabianek poprosił, aby z Naczelnikiem Wydziału RIZ uzgodnić 
kwestię wstawienia tego krawężnika w zakresie umowy z Wojewodą. 
 
Dyrektor Jerzy Liberka poinformował, że przetarg na remont drogi w Kościeliskach 
wyszedł korzystniej cenowo i można rozszerzyć zakres prac do kwoty 
zabezpieczonej na ten cel. 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że odcinek między lipami w Ligocie Oleskiej 
jest w najgorszym stanie i tam warto było by wykorzystać oszczędności. 
 
Dyrektor Jerzy Liberka poinformował, że jest problem z przejęciem odcinka drogi nr 
46 w miejscowości Myślina. Jako PZD w Oleśnie zbieramy opinie z sąsiednich 
powiatów w kierunku przyjęcia tego odcinka drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przesłał nam pismo, w którym wyjaśnia, że z mocy prawa jesteśmy już właścicielami 
tej drogi od kwietnia 2020r. Do PZD są już zgłaszane problemy z tą drogą. Na tym 
odcinku są również dwa odcinki dróg powiatowych. Radca prawny ma wątpliwości, 
czy procedura o przejęciu drogi  obowiązuje w tym przypadku.  
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że Gmina Dobrodzień wyraża wolę przejęcia tej 
drogi. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 62 posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
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1. Starosta Roland Fabianek                                     ....…………..……………… 
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4. Członek Leszek Kałwak    ….……..........................….. 
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