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BRZ.0022.21.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 63/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 26 sierpnia 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. Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
4. Bogusława Szychowska – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                 Sportu 
5. Mariusz Chlebowski     - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  
                                                i Gospodarki Mieniem 
 
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1200. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1540 

 

Porządek 63 posiedzenia: 

1. Sprawy oświatowe: 

a) informacja o aneksach do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 
2020/2021, 

b) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza 
organizacyjnego Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Oleśnie, 

c)  rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Gorzowie Śł. w sprawie propozycji 
do aneksu nr 1 w zakresie utworzenia klasy pierwszej, 

d) rozpatrzenie pism Zespołu Szkół w Oleśnie: 
- w sprawie informacji o utworzeniu 4 oddziałów klas pierwszych, 
- w sprawie przydzielenia 2 godzin zindywidualizowanej ścieżki 
nauczania, 
- w sprawie przydzielenia nauczania indywidulanego na rok szkolny 
2020/2021, 

e) rozpatrzenie pism Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
w Oleśnie: 
- w sprawie zatwierdzenia oddziałów klas pierwszych, 
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- w sprawie wyrażenia zgody na zajęć z pracowni ekonomicznej i 
pracowni biurowej w grupach klasowych, 
- w sprawie przyznania zajęć rewalidacji dla uczennicy kl.IIId, 
- w sprawie przyznania zajęć rewalidacji dla uczennicy kl.IVc,  
- w sprawie podziału na grupy na zajęciach z przedmiotu informatyka w 
oddziałach 1a, 1c, 2a. 

2. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie o realizację przez 
samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 
obszarach B, C, i F 
 
3. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem: 

a) zapoznanie się z informacją Domu Dziecka w Sowczycach o zawarciu 
umowy użyczenia na okres dwóch lat z Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Sowczycach, 

b) podjęcie decyzji w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 
oznaczonych numerami działek 123/1, 123/2, 123/3 i 123/4 położonych w 
Gosławicach w celu przeprowadzenia III przetargu, 

c) rozpatrzenie wniosku Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 
dz. 3151 o pow. 0,1040 ha Zakładowi Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, 

d) zajęcie stanowiska w sprawie lokalizacji przyłącza telekomunikacyjnego 
światłowodowego na nieruchomości oznaczonej nr dz. 4464, położonej w 
Oleśnie stanowiącej własność Powiatu Oleskiego, oddanej w trwały 
zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych w Oleśnie. 

 
4. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 63/173/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia w 
ciągu drogi powiatowej nr 2294 O ul. Przemysłowa w Wołczynie, działki 
nr 596/1 k.m.7 obręb Wołczyn, 

b)  Nr 63/174/2020 w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

 
5. Rozpatrzenie spraw z zakresu Powiatowego Zarządu Dróg Oleśnie: 

a) wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego do 
uzupełnienia braków formalnych we wniosku  dotyczącego pozwolenia 
wodnoprawnego na DP Radłów – Rudniki, 

b) wniosek o przekazanie odcinka drogi – stary przebieg DK 46 – w m. 
Myślina na odcinku od km 130+130 do km 132+658 do Gminy 
Dobrodzień. 

 
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Olesna w sprawie wyrażenia zgody na 
usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 na działce nr 
1614 stanowiącej współwłasność Gminy Olesno, Powiatu Oleskiego i Skarbu 
Państwa, w zarządzie Izby Administracji Skarbowej. 
 
7. Sprawy różne. 
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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. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w tegorocznym budżecie brakuje w 
oświacie środków na pokrycie płac za 1 miesiąc, co stanowi kwotę około 2 mln zł. 
Poza tym Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce na braki w płacach na około 
200.000 zł wynikające z niedoszacowania budżetu w porównaniu do innych szkół, w 
Zespole Szkół w Gorzowie zabraliśmy 30.000 zł z płac na zabezpieczenie wkładu 
własnego na realizację projektu unijnego, na podwyżki płac o 6% potrzebne jest 
około 800.000 zł. Niedobory w przekazywaniu transz z udziale w podatku PIT 
obecnie wynoszą 560.000 zł. Na dzisiejszym posiedzeniu będzie mowa o 
powstawaniu pierwszych klas. Są dwa aspekty: 
- rozmawiał z Panem DEC z firmy Vulcano w pewnej sprawie i wspomniał mu o 
pomyśle tworzenia w naszym powiecie Centrum Usług Wspólnych. Zdaniem Pana 
Deca w nie każdej jednostce jest uzasadnienie ekonomiczne tworzenia CUW. Jako 
firma wykonują oceny. Pan Dec przesłał ofertę z dwoma wykresami oceny naszego 
powiatu tj.: 

 wykres 1 luka między bieżącymi wydatkami a dochodami (subwencja 
oświatowa) w ujęciu procentowym w latach 2009-2019, z której wynika, ze 
jako powiat mieścimy się w najgorszych 25% powiat, które najwięcej 
dokładają do oświaty, 

 wykres 2  liczba uczniów przypadających na jeden nauczycielski etat 
przeliczeniowy w szkołach dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i 
artystycznych). Wykresy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Komentarz Pana Deca był taki, że w takiej sytuacji powinnyśmy zastanawiać 
się nad innymi decyzjami w oświacie niż nad utworzeniem CUW, 

- w Wydziale Edukacji zebrał informacje na temat liczebności najmniejszych klas w 
szkołach Powiatu Oleskiego za rok szkolny 2019-2020 (bez pierwszych klas), które 
omówił zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. Te klasy będziemy 
finansować do końca ich edukacji.  
 
Starosta Roland Fabianek stwierdził, że subwencja wystarcza na grupę 12 osób. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że na poszczególne kierunki 
kształcenia (zawody) są różne wagi w naliczaniu subwencji, które przedstawiła 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek zapytał, czy jest jeszcze możliwość odmowy na przyjęcie 
ucznia do klasy pierwszej. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że do 19.08 br. był czas na 
rekrutację. Dużą rolą dyrektorów było ustalanie klas. Gdyby była decyzja o nie 
tworzeniu klasy, to inne szkoły przyjmą uczniów.  
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Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że były przyjęte ramy tj. 24 osoby do 
jednorodnej klasy albo po 15 osób do klasy dwukierunkowej. 
 
Starosta Roland Fabianek stwierdził, że od poprzedniego Zarządu odbytego w dniu 
14.08 sytuacja w liczebności naborów niewiele się zmieniła. Zapytał, czy można 
przedstawić losy w poszczególnych latach od utworzenia tych mało licznych klas, o 
których mówił Skarbnik. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła zestawienie tabelaryczne 
(załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek poprosił o przedstawienia danych zawartych aneksach 
nr 1 do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że szkoły i placówki oświatowe miały 
termin na złożenie aneksów do 25.08.2020r. Poinformowała, że w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie porównując aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego to nastąpił wzrost godzi o 53, na który składa się: 
- 41,45 godzin wynikający z podziału na grupy w klasie Technikum Logistyk, 
- 12 godzin w Technikum Architektury Krajobrazu. 
Planowane jest utworzenie następujących klas: 1 klasy liceum ogólnokształcącego 
(mundurówka) i dwie klasy technikum: 1 klasa dwukierunkowa (12 osób w 
Technikum Ekonomista i 12 osób w Technikum Architektury Krajobrazu) oraz 
jednorodna klasa Technikum Logistyk (25 osób). 
Pani Koloch, która była zatrudniona w Zespole Szkół w Oleśnie jest obecnie 
zatrudniona w ZSEiO w Oleśnie.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
ZSEiO w Oleśnie.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zespół Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok 
szkolny 2020/2021. 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Praszce  planowane są następujące klasy pierwsze: 
- klasa dwukierunkowego technikum w zawodach: Technik Informatyk ( 14 osób) i 
Technik Poligrafii (15 osób), 
- klasa jednorodnego technikum w zawodzie Technik Mechatronik 24-sosobowa, w 
której nie powinno być podziału na grupy z przedmiotu informatyka, 
- klasa jednorodnego technikum w zawodzie Technik Mechanik 30-osobowa. 
Nie będzie klasy Szkoły Branżowej I stopnia. 
W porównaniu aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego nastąpił wzrost godzin o 64 
wynikający z: urlopu na poratowanie zdrowia ( od 01.09.2020r.), wzrostu liczby klas 
technikum o jedną klasę z podziałem na grupy. 12 godzin rewalidacji było już 
wykazane w arkuszu. 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
ZSP w Praszce ze wskazaniem zredukowania podziału na grupy w klasie 1b zajęć z 
informatyki.  
  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Praszce aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 ze 
wskazaniem zredukowania podziału na grupy w klasie 1b zajęć z informatyki.  
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że w aneksie nr 1 Zespołu 
Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu  jest ta sama liczba godzin jaka była 
wykazana w arkuszu organizacyjnym. Różnica polega na tym, że jedna osoba ma 
rozwiązany stosunek pracy za porozumieniem stron, a to miejsce zostało obsadzone 
z wakatu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
ZPE w Dobrodzieniu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zespół Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021. 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w I liceum 
Ogólnokształcącym w Praszce w porównaniu do arkusza organizacyjnego w aneksie 
nr 1 nastąpił wzrost godzin o 26,34 godziny. W nowym roku szkolnym planowana jest 
jedna 30-osobowa klasa pierwsza liceum. Wzrost godzin wynika z: indywidulanego 
nauczania, podziału na grupy  w klasie pierwszej, 2 godzin rewalidacji. W klasie III 
(22 osoby) zaplanowano podział na grupy w-f ze względu na trudne warunki 
lokalowe, ale ten  podział powinien być redukowany. Można utworzyć grupy 
międzyoddziałowe. Nauczyciel z Zespołu Szkół w Oleśnie ma uzupełnienie etatu w I 
LO w Praszce. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
I LO w Praszce ze wskazaniem zredukowania podziału na grupy zajęć z w-f w kl.III.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez I Liceum Ogólnokształcące w 
Praszce aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 ze 
wskazaniem zredukowania podziału na grupy zajęć z w-f w kl.III.  
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
w Dobrodzieniu planowane jest utworzenie dwóch pierwszych klas tj.: jednej klasy 
liceum ogólnokształcącego ( 20 osób) oraz jednej klasy Szkoły Branżowej I Stopnia z 
liczebnością 21 osób plus dwie osoby integracyjne. W aneksie nr 1 dodatkowo 
wykazano 35 godzin kursów zawodowych. Zajęcia na kursach planowane są w 
internacie w systemie hybrydowym ( 32 osoby), wyżywienia dla kursantów będzie 
dostarczane do internatu, co było uzgodnione z Sanepidem. W tej szkole nastąpiła 
szczególna sytuacja , ponieważ dyrektor i wicedyrektor przebywają na kwarantannie. 
Szkołą zarządza kierownik internatu. Dyrektor szkoły drogą emailową skierował 
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zapytanie, czy przed rozpoczęciem roku szkolnego planowane jest ozonowanie 
pomieszczeń szkół ( pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że nie jest planowane ozonowanie 
pomieszczeń szkół.  
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że kursy zawodowe bilansują 
się finansowo. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że dzięki kursantom na internat są 
naliczane środki w subwencji. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
ZS w Dobrodzieniu ze wskazaniem uzupełnienia liczny uczniów do 24 w klasie 
pierwszej liceum ogólnokształcącego.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zespół Szkół w Dobrodzieniu aneks 
nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 ze wskazaniem 
uzupełnienia liczny uczniów do 24 w klasie pierwszej liceum 
ogólnokształcącego.  
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że w Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie w porównaniu do arkusza organizacyjnego w aneksie nr 1 
wykazano 71,5 godziny więcej. W arkuszu planowano 2 klasy zawodowe i 1 klasę 
technikum. W aneksie wykazano: 
- 4 klasy Szkoły Branżowej I Stopnia (82 osoby) z liczebnością poszczególnych klas: 
21, 21, 20 i 20, w tym w jednej klasie grupa 15 osób w zawodzie mechanik 
samochodowy. Są to klasy wielozawodowe, 
- 1 klasa technikum w trzech zawodach (37 osób) tj.: 10 osób w zawodzie Technik 
Elektryk, 19 osób w zawodzie Technik Informatyk i 8 osób w zawodzie Technik 
Budownictwa. 
Przedstawiła pismo ZSZ w Oleśnie w zakresie ilości klas pierwszych wykazanych  w 
aneksie nr 1 do arkusza organizacyjnego (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
Wzrost ilości godzin wynika ze wzrostu ilości klas, 9 godzin podziału na grupy 
ogólnokształcące, 12 godzin rewalidacji. Spadek liczby uczniów spowodował problem 
z organizacja zajęć w grupach między oddziałowych. Należało bysie zastanowić nad 
problemem tworzenia 4 klas Szkoły Branżowej I Stopnia. Nasza propozycja to 
utworzenie trzech klas o liczebności: dwie klasy po 26 osób i jedna 30-osobowa. 
Spowodowałaby to oszczędność 8 godzin. Grupę w zawodzie mechanik 
samochodowy można zmienić na kierunek wielozawodowy. Efekty kształcenia z 
zawodzie mechanik samochody są lepsze, a także pod kątem dalszego kształcenia z 
Szkole Branżowej II Stopnia. W tej szkole nie ma zajęć z wychowania do życia w 
rodzinie. 
 
Starosta Roland Fabianek zapytał o liczebność uczniów technikach w zawodzie 
elektryk i technik budownictwa w kolejnych rocznikach. 
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Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że w zawodzie technik elektryk w 
klasie II jest 16 uczniów, w klasie IV – 7 uczniów, w zawodzie technik budownictwa w 
klasie czwartej jest 16 uczniów, a w klasie drugiej – 6. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
ZSZ w Oleśnie z następującymi uwagami: 
- w zakresie klasy pierwszej Technikum w trzech kierunkach należy uzupełnić liczbę 
uczniów do 10 w zawodzie technik budownictwa. Ponadto należy powiadomić 
rodziców uczniów deklarujących naukę w zawodzie technik budowlaniec, że w 
przypadku braku uzupełnienia liczebności wykazanej w aneksie ten kierunek będzie 
zlikwidowany, 
- kształcenie w Szkole Branżowej I Stopnia zorganizować w 3 klasach o 
następujących liczebnościach: dwie klasy po 26 osób i jedna klasa 30-osobowa, 
- kontynuować nabór do klas technikum. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zespół Szkół Zawodowych w 
Oleśnie aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 z 
uwzględnieniem następujących uwag: 
- w zakresie klasy pierwszej Technikum w trzech kierunkach należy uzupełnić 
liczbę uczniów do 10 w zawodzie technik budownictwa. Ponadto należy 
powiadomić rodziców uczniów deklarujących naukę w zawodzie technik 
budowlaniec, że w przypadku braku uzupełnienia liczebności wykazanej w 
aneksie ten kierunek będzie zlikwidowany, 
- kształcenie w Szkole Branżowej I Stopnia zorganizować w 3 klasach o 
następujących liczebnościach: dwie klasy po 26 osób i jedna klasa 30-
osobowa, 
- kontynuować nabór do klas technikum. 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
w Gorzowie Śl. planowana jest jedna klasa pierwsza technikum w trzech zawodach 
tj. Technik Mechanizacji Rolnictwa 11 osób, Technik Żywienia 11 osób i Technik 
Usług Fryzjerskich 14 osób. W porównaniu do arkusza organizacyjnego w aneksie nr 
1 wykazano podział na grupy w klasie 1a, 2a (39 uczniów)  i 2b (38 uczniów) z w-f i j. 
niemieckiego. Dodatkowo od 01.09.2020r wykazano dwa urlopy na poratowanie 
zdrowia. W sumie we wszystkich szkołach jest sześć urlopów na poratowanie 
zdrowia: 2 w ZS w Gorzowie Śl., 2 w ZS w Oleśnie, 1 w ZSZ w Oleśnie i 1 w ZSP w 
Praszce. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
ZS w Gorzowie Śl. ze wskazaniem redukowania podziału na grupy w klasach 1a, 2a i 
2b. 
  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zespół Szkół w Gorzowie Śl. aneks 
nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 ze wskazaniem 
redukowania podziału na grupy w klasach 1a, 2a i 2b. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że w Zespole Szkół w Oleśnie, 
w porównaniu arkusza organizacyjnego do aneksu nr 1, nastąpił wzrost godzin o 
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84,5.W aneksie nr 1 wykazano 4 klasy liceum ogólnokształcącego, w tym klasa z 
rozszerzonym językiem niemieckim (21 uczniów, a faktycznie 8 uczniów jest na 
rozszerzeniu, dla której jest o 4 godziny więcej plus 2 godziny drugiego języka 
obcego (j. angielski jest na innym poziomie niż w pozostałych klasach). Dyrektor 
szkoły w piśmie wykazuje oszczędności tj.: z tytułu utworzenia 4 klas (zamiast trzech) 
zwiększy się tygodniowa liczba zajęć o 10 godzin, natomiast poczynione przez 
szkołę zmiany w kierunku oszczędności spowoduje zmniejszenie liczby godzin o 19. 
Dodatkowo ujęto nauczanie indywidulane (ujęto 14 godzin, a powinno być12 godzin, 
na co była zgoda Zarządu Powiatu w dniu 21.07.2020r.), indywidulany tok nauczania 
z matematyki 2 godziny, dwa urlopy na poratowanie zdrowia. Do wyjaśnienia są trzy 
godziny ogólnej liczby zajęć z języka angielskiego i edukacji ekonomicznej. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wstępne pozytywne zaopiniowanie aneksu nr 1 
ZS w Oleśnie z uwzględnieniem następujących uwag: 
- konieczność skorygowania wymiaru godzin nauczania indywidualnego na 12 
godzin, 
- monitorowania liczby uczniów w grupach z języka angielskiego realizowanego jako 
drugi język obcy w klasach pierwszych, 
- wyjaśnić rozbieżności ogólnej liczby zajęć z języka angielskiego i edukacji 
ekonomicznej. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wstępnie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zespół Szkół w Oleśnie aneks nr 1 
do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem 
następujących uwag: 
- konieczność skorygowania wymiaru godzin nauczania indywidualnego na 12 
godzin, 
- monitorowania liczby uczniów w grupach z języka angielskiego 
realizowanego jako drugi język obcy w klasach pierwszych, 
- wyjaśnić rozbieżności ogólnej liczby zajęć z języka angielskiego i edukacji 
ekonomicznej. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 1 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 Publicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Oleśnie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium 
Oświaty w Opolu (aneks wraz z opinią Kuratora Oświaty stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że powyższy aneks został przygotowany w 
związku przydzieleniem zastępstwa psychologowi nauczycielowi kontraktowemu w 
wymiarze pełnego etatu (20 godzin) za psycholog przebywającą na urlopie 
macierzyńskim. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie przedstawionego aneksu nr 1 
PPPP w Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie. 
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Ad.1 
Podpkt.c)  
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pisma Zespołu Szkół w Gorzowie 
Śl. w sprawie wyjaśnień do aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2020/2021: 
- z dnia 20.08.2020r (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu), 
- z dnia 25.08.2020r. (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pisma Zespołu Szkół w 
Gorzowie Śl. w sprawie wyjaśnień do aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego 
na rok szkolny 2020/2021. 
 
Ad.1 
Podpkt.d) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pisma Zespołu Szkół w Oleśnie:  
- w sprawie informacji o utworzeniu 4 oddziałów klas pierwszych z dnia 19.08.2020r. i 
z dnia 25.08.2020r. ( załącznik nr 11 i 12 do niniejszego protokołu), 
- w sprawie przydzielenia 2 godzin zindywidualizowanej ścieżki nauczania (załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu), 
- w sprawie przydzielenia nauczania indywidulanego na rok szkolny 2020/2021 
(załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie do wiadomości przedstawionych pism 
w sprawie uruchomienia 4 klas pierwszych. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pisma Zespołu Szkół w 
Oleśnie w sprawie uruchomienia 4 oddziałów klas pierwszych liceum 
ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020/2021. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przydzielenie 12 godzin nauczania 
indywidulanego dla ucznia kl. II ZS w Oleśnie na najbliższy rok szkolny. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie 12 godzin nauczania indywidulanego dla ucznia kl. II 
Zespołu Szkół w Oleśnie w roku szkolnym 2020/2021. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na przydzielenie 1 godziny 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy kl. III ZS w Oleśnie na 
najbliższy rok szkolny. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie 1 godziny zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla 
uczennicy kl. III Zespołu Szkół w Oleśnie w roku szkolnym 2020/2021. 
 
Ad.1 
Podpkt.e) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pisma Zespołu Szkół w Oleśnie:  
- w sprawie zatwierdzenia oddziałów klas pierwszych (załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu), 
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- w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie  zajęć z pracowni ekonomicznej i 
pracowni biurowej w grupach klasowych (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu), 
- w sprawie przyznania zajęć rewalidacji dla uczennicy kl.IIId  (załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu), 
- w sprawie przyznania zajęć rewalidacji dla uczennicy kl.IVc (załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu),  
- w sprawie podziału na grupy na zajęciach z przedmiotu informatyka w oddziałach 
1a, 1c, 2a (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie do wiadomości pisma ZSEiO w 
Oleśnie w sprawie ilości oddziałów i liczebności uczniów do klas pierwszych. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pismo Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie ilości oddziałów i 
liczebności uczniów do klas pierwszych. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o nie wyrażenie zgody na prowadzenie w Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w klasach IIc i IIe Technikum 
zajęć z pracowni ekonomicznej i pracowni biurowej w grupach klasowych. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie nie wyraził 
zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
w Oleśnie w klasach IIc i IIe Technikum zajęć z pracowni ekonomicznej i 
pracowni biurowej w grupach klasowych. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgodę na przydzielenie w roku 
szkolnym 2020/2021 2 godzin zajęć rewalidacji dla uczennicy kl.IIId Technikum 
Logistycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie w roku szkolnym 2020/2021 2 godzin zajęć rewalidacji 
dla uczennicy kl.IIId Technikum Logistycznego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgodę na przydzielenie w roku 
szkolnym 2020/2021 2 godzin zajęć rewalidacji dla uczennicy kl.IVd Technikum 
Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie w roku szkolnym 2020/2021 2 godzin zajęć rewalidacji 
dla uczennicy kl.IVd Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o nie wyrażenie zgody na dokonanie podziału na 
grupy na zajęciach z przedmiotu informatyka w oddziałach 1a, 1c i 2a (po godzinie 
tygodniowo) w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie nie wyraził 
zgody na dokonanie podziału na grupy na zajęciach z przedmiotu informatyka 
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w oddziałach 1a, 1c i 2a (po godzinie tygodniowo) w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Zarządzania kryzysowego 
ratownictwa i Zdrowia w sprawie zawarcia umowy z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie o realizację przez samorząd 
powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B, C, 
i F (pismo wraz z projektem umowy i załącznikami stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśniła, ze Powiat Oleski jest przekaźnikiem środków 
finansowych z PFRON na zadania zgłoszone przez: 
- Gminę Olesno w obszarze B na budowę szybu windowego zewnętrznego wraz z 
zakupem, dostawą i montażem dźwigu osobowego dostosowanego do transportu 
osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (kwota 
dofinansowania 98.776,68 zł, obsługa realizacji programu 2.269,42 zł), 
- Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Oleśnie w obszarze F na zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej (kwota 
dofinansowania 21.595,81 zł, obsługa realizacji programu 539,89 zł), 
- Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu na rzecz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach w obszarze F na zakup wyposażenia 
pracowni: rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, ogrodniczo-
gospodarczego technicznego oraz ruchu i sportu (kwota dofinansowania 45.070,22 
zł, obsługa realizacji programu 1.126,75 zł), 
- Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Oleśnie w obszarze D na zakup samochodu osobowego – mikrobusu, który w 
wersji standardowej jest pojazdem 9-cio miejscowym, przystosowanym do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 1 miejsce dostosowane do przewozu 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (kwota dofinansowania 82.748,89 
zł, obsługa realizacji programu 2.068,72 zł). 
Łączna kwota dofinansowania na powyższe projekty wynosi 254.396,38 zł. Umowa 
może być podpisana po złożeniu przez wszystkich projektodawców oświadczeń 
wymaganych przez PFRON.  
Zawnioskował o zawarcie przedstawionego projektu umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
Warszawie o realizację przez samorząd powiatowy "Programu wyrównywania 
różnic między regionami III" w obszarach B, C, i F. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt.a) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Domu Dziecka w Sowczycach w 
sprawie informacji o zawarciu umowy użyczenia z Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Sowczycach trzech pomieszczeń na parterze budynku o pow. 
140m2 na okres dwóch lat (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). 
Wniósł o przyjęcie do wiadomości powyższego pisma. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości informację Domu Dziecka w 
Sowczycach o zawarciu umowy użyczenia z Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Sowczycach trzech pomieszczeń na parterze budynku o pow. 
140m2 na okres dwóch lat. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Mieniem wnosi o ustalenie cen wywoławczych do III przetargu 
nieruchomości położonych w obrębie Gosławice. Do II przetargu powyższe ceny były 
ustalone w następującej wysokości: 
- 123/4 o pow. 0,1149 ha – cena wywoławcza 37 000 zł (netto), 
- 123/3 o pow. 0,1242 ha – cena wywoławcza 40 000 zł (netto), 
- 123/2 o pow. 0,1323 ha – cena wywoławcza 43 000 zł (netto), 
- 123/1 o pow. 0,1467 ha – cena wywoławcza 47 000 zł (netto). 
Zapytał członków Zarządu, czy powyższe ceny pozostawić bez zmian do III 
przetargu. 
 
Brak uwag. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o ustalenie następujących cen wywoławczych do 
III przetargu nieruchomości położonych w obrębie Gosławice oznaczone numerami 
działek: 
- 123/4 o pow. 0,1149 ha – cena wywoławcza 37 000 zł (netto), 
- 123/3 o pow. 0,1242 ha – cena wywoławcza 40 000 zł (netto), 
- 123/2 o pow. 0,1323 ha – cena wywoławcza 43 000 zł (netto), 
- 123/1 o pow. 0,1467 ha – cena wywoławcza 47 000 zł (netto). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” ustalił 
następujące ceny wywoławcze do III przetargu nieruchomości położonych w 
obrębie Gosławice oznaczone numerami działek: 
- 123/4 o pow. 0,1149 ha – cena wywoławcza 37 000 zł (netto), 
- 123/3 o pow. 0,1242 ha – cena wywoławcza 40 000 zł (netto), 
- 123/2 o pow. 0,1323 ha – cena wywoławcza 43 000 zł (netto), 
- 123/1 o pow. 0,1467 ha – cena wywoławcza 47 000 zł (netto). 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 
dz. 3151 o pow. 0,1040 ha Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Dobrodzieniu na okres powyżej 10 lat (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). 
Zgodnie z pismem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu 
Urząd Miejski w Dobrodzieniu  planuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy tym zakładzie i teren wokół zakładu będzie ograniczony. 
Wnioskowany o wydzierżawię grunt od Zespołu Placówek Edukacyjnych planowany 
jest pod parking. Teren może zostać utwardzony i mogą być zamontowane 
urządzenia np. parkomat. Dla powiatu propozycja długoletniej umowy dzierżawy nie 
jest zbyt korzystna formą. Można porozmawiać z Burmistrzem Dobrodzienia czy jako 
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gmina są  zainteresowani zakupem tego gruntu. Wniósł o nie wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie we wnioskowanej sprawie i przeprowadzenie rozmowy z 
Burmistrzem Dobrodzieniu w kierunku możliwości zakupu gruntu. 
  
Po zapoznaniu się z pismem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr dz. 
3151 o pow. 0,1040 ha Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Dobrodzieniu na okres powyżej 10 lat,  Zarząd Powiatu w obecności 4 
członków jednogłośnie nie wyraził woli wydzierżawienie gruntu i wnosi o 
przeprowadzenie rozmowy z Burmistrzem Dobrodzieniu w kierunku możliwości 
zakupu gruntu. 
 
Ad.3 
Podpkt.d) 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Mieniem wnosi o zajęcie stanowiska w sprawie lokalizacji przyłącza 
telekomunikacyjnego światłowodowego na nieruchomości oznaczonej nr dz. 4464, 
położonej w Oleśnie stanowiącej własność Powiatu Oleskiego, oddanej w trwały 
zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych w Oleśnie. 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski przedstawił: 
- pismo G-NET t. Serwatka, W. Rakoniewski s.j. z siedzibą w Ornontowicah z dnia 
4.08.2020r. w sprawie pisma Starostwa Powiatowego w Oleśnie z dnia 14.07.2020r. 
u nr GKM-II.6826.1.2020 (załącznik nr 23 do niniejszego protokołu), 
- pismo Starostwa Powiatowego w Oleśnie z dnia 14.07.2020r. u nr GKM-
II.6826.1.2020 (załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
 
Po zapoznaniu się z pismem G-NET t. Serwatka, W. Rakoniewski s.j. z siedzibą 
w Ornontowicah z dnia 4.08.2020r. Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 
członków jednogłośnie „za” podtrzymuje stanowisko, zawarte w piśmie z dnia 
14 lipca 2020 r., zgodnie z którym na nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Oleskiego, oznaczonej numerem działki 4464, będącej w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie ustanowienie służebności 
przesyłu jest bezzasadne. 

Położenie światłowodu na przedmiotowej nieruchomości będącej w zarządzie 
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie jest związane wyłącznie z 
doprowadzeniem światłowodu do budynku szkoły, zachodzi więc potrzeba 
zawarcia umowy o wykonanie przyłącza. Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie 
jako trwały zarządca nieruchomości ma możliwość, zgodnie z § 12 Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż 3 lata, samodzielnego gospodarowania nieruchomością, 
polegająca na jej wydzierżawianiu, najmowaniu lub użyczaniu na okres do 3 lat 
z jednoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu w Oleśnie.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Oleśnie wskazuje na konieczność 
zawarcia umowy z Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w celu 
ułożenia przyłącza telekomunikacyjnego na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Oleskiego, oznaczonej nr działki 4464, położonej w Oleśnie.  
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Ad.4 
Podpkt.a) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Powiatowego Zarządu Dróg Oleśnie  
przedkładające projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia 
opinii dotyczącej wyłączenia w ciągu drogi powiatowej nr 2294 O ul. Przemysłowa w 
Wołczynie, działki nr 596/1 k.m.7 obręb Wołczyn, o wydanie której wystąpił Powiat 
Kluczborki ( pisma wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu). Ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w sprawie 
podjęcia Uchwały Nr 63/173/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia 
w ciągu drogi powiatowej nr 2294 O ul. Przemysłowa w Wołczynie, działki nr 596/1 
k.m.7 obręb Wołczyn. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwały Nr 63/173/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia w 
ciągu drogi powiatowej nr 2294 O ul. Przemysłowa w Wołczynie, działki nr 
596/1 k.m.7 obręb Wołczyn, stanowiącą załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.4 
Podpkt.b) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił przedłożony przez Wydział Programów 
Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu 
współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, w którym wskazano 
kwotę 5.000 zł na realizację programu w 2021r. Zapytał, czy do projektu uchwały i 
kwoty wskazanej na realizację programu są uwagi.  
 
Brak pytań i uwag. 
 
Starosta Roland Fabianek zarządził glosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr 
63/174/2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwały Nr 63/174/2020 w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok” , stanowiącą załącznik nr 27 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.5 
Podpkt.a) 
Starosta Roland Fabianek przedstawił: 
- wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego do uzupełnienia 
braków formalnych we wniosku dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na DP 
Radłów – Rudniki (załącznik nr 28 do niniejszego protokołu), 
- projekt odpowiedzi na wezwanie (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 
Wniósł o pozytywne zaopiniowanie treści odpowiedzi. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
pozytywnie zaopiniował treść odpowiedzi na wezwanie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego do uzupełnienia braków formalnych 
we wniosku dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na DP Radłów – 
Rudniki. 
 
Ad.5 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił: 
- pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie wniosku o przekazanie 
odcinka drogi – stary przebieg DK 46 – w m. Myślina na odcinku od km 130+130 do 
km 132+658 do Gminy Dobrodzień o długości 2,528 km. Zarząd Województwa 
Opolskiego w dniu 27.07.2020r. przesłał informację wyjaśniającą w zakresie Uchwały 
Nr XVI/154/2020 z dnia 31.03.2020r. Sejmiku Województwa Opolskiego 
przekazującą odcinek byłej drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 129+494 do km 
132+658 do kategorii drogi powiatowej w administracji Zarządu Powiatu w Oleśnie o 
długości 3,164 km. PZD w Oleśnie proponuje, aby odcinek od km 129+494 do km 
130+130 o długości 0,636 km wszedł w ciąg drogi powiatowej nr 1957 O Myślina-
Ligota D.-Dobrodzień, co spowoduje połączenie z inną droga powiatowa DP nr 1958 
Myślina-Staniszcze-Spórok (pismo stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu), 
- pismo Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27.07.2020r. (załącznik nr 31 do 
niniejszego protokołu), 
- opinię prawną radcy prawnego Krzysztofa Dobosza w zakresie kaskadowego 
przekazywania dróg pomiędzy poszczególnymi administracjami (załącznik nr 32 do 
niniejszego protokołu).  
Wniósł o poinformowanie Burmistrza Dobrodzienia o zamiarze podjęcia Uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – stary 
przebieg DK 46 w m. Myślina na odcinku od km 130+130 do km 132+658 i 
przekazania go do Gminy Dobrodzień. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił poinformować Burmistrza Dobrodzienia o zamiarze podjęcia 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej – stary przebieg DK 46 w m. Myślina na odcinku od km 130+130 do 
km 132+658 i przekazania go do Gminy Dobrodzień. 
 
Ad.6 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Burmistrza Olesna w sprawie 
wyrażenia zgody na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku jawor o obwodzie pnia 190 
cm rosnącego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 na działce nr 1614 stanowiącej 
współwłasność Gminy Olesno, Powiatu Oleskiego i Skarbu Państwa, w zarządzie 
Izby Administracji Skarbowej wraz z protokołem oględzin dokonanym  przez Komisje 
stwierdzający , ze drzewo obumarło (pismo wraz z protokołem oględzin stanowi 
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu). Wniósł o wyrażenie zgody w 
przedmiotowej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 na 
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działce nr 1614 stanowiącej współwłasność Gminy Olesno, Powiatu Oleskiego i 
Skarbu Państwa, w zarządzie Izby Administracji Skarbowej. 
 
Ad.7 
Starosta Roland Fabianek zawnioskował o udzielenie Pani Elżbiecie Hadaś 
dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Oleskiego i zaciągania zobowiązań finansowych, poprzez: 

1) złożenie wniosku o przyznanie refundacji w ramach Modułu IV programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2) zawarcie umowy na realizację przedmiotowego programu oraz dokonywanie 
w formie pisemnej aneksów zmian umowy, 

3) podpisywanie składanych sprawozdań i rozliczeń,   
4) składanie wszelkich oświadczeń i dokonywanie wszelkich czynności 

związanych z realizacją programu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” udzielił 
Pani Elżbiecie Hadaś dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Oleśnie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Oleskiego i zaciągania 
zobowiązań finansowych, poprzez: 

1) złożenie wniosku o przyznanie refundacji w ramach Modułu IV programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” do 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2) zawarcie umowy na realizację przedmiotowego programu oraz 
dokonywanie w formie pisemnej aneksów zmian umowy, 

3) podpisywanie składanych sprawozdań i rozliczeń,   
4) składanie wszelkich oświadczeń i dokonywanie wszelkich czynności 

związanych z realizacją programu. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 63 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     …...………………………… 
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Protokół sporządziła: 
Barbara Skowronek 
 

 

 


