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BRZ.0022.22.2020 
 

PROTOKÓŁ Nr 64/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 9 września 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. Bogusława Szychowska – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                 Sportu 
3. Jerzy Liberka      - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
4. Joanna Lech      - inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju  
                                                 Gospodarczego 
5. Elżbieta Hadaś                 - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                 w Oleśnie 
 
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 800. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 950 

 

Porządek 64 posiedzenia: 

1. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021: 

a) Zespołu Szkół w Oleśnie, 
b) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, 
c) Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, 
d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, 
e)  I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, 
f) Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, 
g) Zespołu Szkół w Gorzowie Śl., 
h) Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 

 
2. Rozpatrzenie pism: 

a) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przydzielenia 1 godziny lekcyjnej 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy kl.II liceum, 

b) Zespołu Szkół w Oleśnie w sprawie przydzielenia 1 godziny lekcyjnej 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy kl.III liceum, 

c) Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie w sprawie wyrażenia 
zgody na prowadzenie w roku szkolnym przy Zespole Szkół w Oleśnie 
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Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, 

d) decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie w 
sprawie zmiany terminu wykonania obowiązków wskazanych w decyzji 
OPWIS w Opolu dotyczących internatu Zespołu Szkół w Dobrodzieniu, 

e) Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
sprawie informacji o przeprowadzonych konsultacjach projektu 
Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok, zatwierdzenia protokołu z konsultacji oraz 
przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie, 

f) Urzędu Miejskiego w Oleśnie w sprawie zawiadomienia o możliwości 
składania wniosków do sporządzanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w 
obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe, 

g) Urzędu Miejskiego w Oleśnie w sprawie przekazania prawa 
dysponowania nieruchomością ul. Wilcza w Wojciechowie w celu 
przeprowadzenia jej gruntownego remontu przez Gminę Olesno w 
ramach programu PROW, 

h) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie 
uzupełnienia dokumentacji dotyczącej wniosku o umorzenie należności 
powstałych na skutek nie uiszczania odpłatności za pobyt dzieci w 
rodzinie zastępczej spokrewnionej. 

 
3. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia 
kontroli w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Stowarzyszenie Szkół 
Katolickich w Wierzbiu. 
 
4. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 64/175/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 64/176/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
5. Sprawy różne. 
 
6. 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. 
Poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu były szczegółowo omówione 
wprowadzane zmiany do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek aneksami nr 1.  
W przypadku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie była podjęta decyzja, że 
zamiast 4 pierwszych klas Szkoły Branżowej I Stopnia mają utworzyć 3 klasy. Doszli 
dodatkowi uczniowie i w tej szkole utworzono 4 klasy pierwsze Szkoły Branżowej I 
Stopnia. 
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Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że Kuratorium 
Oświaty w Opolu pozytywnie bez uwag zaopiniowało wszystkie przedłożone aneksy 
nr 1 do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek Powiatu Oleskiego. Jeśli były 
drobne uwagi to były bezpośrednio wyjaśniane z dyrektorami. W Zespole Szkół w 
Oleśnie nie było wiadomo co z godzinami religii ewangelicko-augsburskiej, ale 
wpłynęło pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach o utworzenie 
Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Zespole Szkół w Oleśnie. Sprawa 
zostanie ujęta w aneksie nr 2 do arkusza organizacyjnego tej szkoły. W tej szkole są 
dwa urlopy na poratowanie zdrowia, Pani Adamczyk ma uzupełnienie godzin w I 
Liceum Ogólnokształcącym w Praszce. 2 grupy ekonomiczne rozwiązano, w miejsce 
których wprowadzono inne zajęcia. 
Aneks Nr 1 Zespołu Szkół w Oleśnie wraz z opinią Kuratorium Oświaty stanowią 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 Zespołu Szkół w 
Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Zespołu Szkół w Oleśnie. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie nie ma zmian od poprzedniego 
posiedzenia Zarządu. W aneksie wykazano zmniejszenie zatrudnienia o 1 osobę w 
obsłudze. Nauczyciel języka niemieckiego ma uzupełnienie etatu w Zespole Szkół w 
Oleśnie. 
Aneks Nr 1 Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  w Oleśnie wraz z 
opinią Kuratorium Oświaty stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących  w Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
Zawodowych w Oleśnie były wskazane 3 klasy pierwsze Szkoły Branżowej I Stopnia 
a są 4 klasy pierwsze. W tej szkole nie będzie języka mniejszości narodowej, bo nie 
utworzyła się grupa. Są małoliczne klasy. Do wyjaśnienia z dyrektorem szkoły 
powinna być skierowana sprawa aktualnej liczby uczniów wykazana w aneksie nr 1, 
ponieważ odbiega od liczebności wykazanej w arkuszu organizacyjnym. 
Aneks Nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych  w Oleśnie wraz z opinią Kuratorium Oświaty 
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 Zespołu Szkół 
Zawodowych w Oleśnie z jednoczesnym wskazaniem konieczności złożenia 
wyjaśnień w zakresie rozbieżności liczby uczniów wykazanej w arkuszu i aneksie Nr 
1. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie z jednoczesnym wskazaniem 
konieczności złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności liczby uczniów 
wykazanej w arkuszu i aneksie Nr 1. 
 
Ad.1 
Popdkt.d) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Praszce był bardzo dobry nabór. Nie będzie pierwszej klasy 
Szkoły Branżowej I Stopnia. Utworzono 3 klasy technikum, z czego dwie klasy są 
jednorodne a jedna dwukierunkowa. 
Aneks Nr 1 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce wraz z opinią Kuratorium 
Oświaty stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Praszce. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. 
 
Ad.1 
Popdkt.e) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Praszce nie ma większych zmian w porównaniu do arkusza 
organizacyjnego. Zarząd przyznał 12 godzin indywidulanego nauczania 
(kontynuacja) i 4 godziny rewalidacji, co jest ujęte w aneksie nr 1. Są nauczyciele 
zatrudnieni na część etatu, ale maja uzupełnienie etatu w tamtejszych szkołach. 
Aneks Nr 1 I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce wraz z opinią Kuratorium 
Oświaty stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Praszce. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021     
I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. 
 
Ad.1 
Popdkt.f) 
 



5 
 

Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
w Dobrodzieniu nie ma większych zmian w porównaniu do arkusza organizacyjnego. 
% osób ma część etatu (religia i przedmioty zawodowe). 
Aneks Nr 1 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu wraz z opinią Kuratorium Oświaty 
stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Zespołu Szkół w Dobrodzieniu. 
 
Ad.1 
Popdkt.g) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole Szkół 
w Gorzowie Śl. utworzono 36 osobową klasę technikum w trzech zawodach. Wakat z 
przedmiotów zawodowych zagospodarowano. Obecnie w aneksie wykazano 3 
godziny wyrównawcze tj z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 
Wcześniej były wykazane tylko dwie godziny tj. z języka polskiego i matematyki. W 
tej szkle doszły urlopy na poratowanie zdrowia i są koszty ( jeden już jest, a drugi 
będzie). 
Aneks Nr 1 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. wraz z opinią Kuratorium Oświaty stanowią 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 Zespołu Szkół w 
Gorzowie Śl. z uwzględnieniem zajęć wyrównawczych w wymiarze po 1 godz. na 
język polski i matematykę. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Zespołu Szkół  w Gorzowie Śl. z uwzględnieniem zajęć wyrównawczych w 
wymiarze po 1 godz. na język polski i matematykę. 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
w Gorzowie Śl. w sprawie zaakceptowania utworzenia I semestru Kwalifikacyjnego 
Kursu Zawodowego w zawodzie rolnik w Zespole Szkół w Gorzowie Śl. (32 
kandydatów), który zostanie przedstawiony w aneksie nr 2 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
Dyrektor przedłożył kalkulacje finansową (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
Ponadto tworzy się grupa kosmetyczek. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zaakceptowanie przedstawionej propozycji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zaakceptował utworzenie I semestru 
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie rolnik w Zespole Szkół w 
Gorzowie Śl., który zostanie przedstawiony w aneksie nr 2 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021. 
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Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
w Gorzowie Śl. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy szkoły policealnej 
Technik usług kosmetycznych – system zaoczny szkoła dwuletnia w Zespole Szkół w 
Gorzowie Śl. (16 kandydatek), który zostanie przedstawiony w aneksie nr 2 do 
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu). W piśmie dyrektor przedstawił kalkulację finansową utworzenia klasy. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody w przedstawionej propozycji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie wyraził zgodę na utworzenie klasy szkoły policealnej 
Technik usług kosmetycznych – system zaoczny szkoła dwuletnia w Zespole 
Szkół w Gorzowie Śl., który zostanie przedstawiony w aneksie nr 2 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021. 
 
Ad.1 
Popdkt.h) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska poinformowała, że w Zespole 
Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu jest 39 uczniów w 3 oddziałach oraz 36 
wychowanków w 3 grupach wychowawczych. Nie przybyło dzieci. Jest 11 
niepełnozatrudnionych nauczycieli.  
Aneks Nr 1 Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu wraz z opinią 
Kuratorium Oświaty stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu nr 1 Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
w Oleśnie w sprawie przydzielenia 1 godziny lekcyjnej zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia dla uczennicy kl.II liceum (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na przydzielenie 0,5 godziny 
lekcyjnej we wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie 0,5 godziny lekcyjnej zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia z matematyki dla uczennicy kl.II liceum w Zespole Szkół w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.b) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przedstawiła pismo Zespołu Szkół 
w Oleśnie w sprawie przydzielenia 1 godziny lekcyjnej zindywidualizowanej ścieżki 
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kształcenia dla uczennicy kl.III liceum (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody na przydzielenie 0,5 godziny 
lekcyjnej we wnioskowanej sprawie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przydzielenie 0,5 godziny lekcyjnej zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia z matematyki dla uczennicy kl.III liceum w Zespole Szkół w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przestawiła pismo Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie w sprawie wyrażenia zgody na 
prowadzenie w roku szkolnym przy Zespole Szkół w Oleśnie Międzyszkolnego 
Punktu Katechetycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych (załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o dokonanie analizy ilości chętnych w kierunku 
przygotowania na następne posiedzenie Zarządu stosowanego projektu 
porozumienia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Lasowice Wielkie w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w 
roku szkolnym przy Zespole Szkół w Oleśnie Międzyszkolnego Punktu 
Katechetycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wnosi o dokonanie 
analizy ilości chętnych w kierunku przygotowania na następne posiedzenie 
Zarządu stosowanego projektu porozumienia. 
 
Ad.2 
Podpkt.d) 
 
Zastępca Naczelnika Bogusława Szychowska przestawiła decyzję Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie w sprawie wydłużenia terminu do 
dnia 31.08.2021r. wykonania obowiązków wskazanych w decyzji OPWIS w Opolu 
dotyczących internatu Zespołu Szkół w Dobrodzieniu (załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości decyzję Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie w sprawie wydłużenia terminu 
do dnia 31.08.2021r. wykonania obowiązków wskazanych w decyzji OPWIS w 
Opolu dotyczących internatu Zespołu Szkół w Dobrodzieniu. 
 
Ad.2 
Podpkt.e) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Programów Rozwoju, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie informacji o przeprowadzonych 
konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
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2021 rok, zatwierdzenia protokołu z konsultacji oraz przyjęcia projektu Uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). 
Wniósł o przyjęcie informacji, zatwierdzenie protokołu oraz przyjęcie projektu 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie celem przedłożenia na najbliższej sesji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
informację o przeprowadzonych konsultacjach projektu Programu współpracy 
Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zatwierdził 
protokół z konsultacji oraz postanowił przyjąć projekt Uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok” celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady 
Powiatu w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.f) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Urzędu Miejskiego w Oleśnie w 
sprawie zawiadomienia o możliwości składania wniosków do sporządzanego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno 
w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe (załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu) 
 
Joanna Lech poinformowała, że do Naczelników Wydziałów zostało skierowane 
zapytanie czy mają wnioski do przedłożonego przez Urząd Miejski w Oleśnie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czeka na odpowiedzi, a te 
które wpłynęły nie zawierają wniosków do planu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o nie zgłaszanie wniosków do przełożonego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie nie zgłasza 
wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i 
Borki Małe. 
 
Ad.2 
Podpkt.g) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Urzędu Miejskiego w Oleśnie w 
sprawie przekazania prawa dysponowania nieruchomością ul. Wilcza w 
Wojciechowie w celu przeprowadzenia jej gruntownego remontu przez Gminę Olesno 
w ramach programu PROW (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). Rozmawiał z 
Burmistrzem Olesna w tej sprawie i Gmina Olesno ma limit 3 mln zł na remonty tego 
rodzaju dróg. W swoim zasobie nie mają  już tego rodzaju dróg, aby wykorzystać 
środki. W związku powyższym przedłożyli taką propozycję. Sprawa powinna być 
dwukierunkowa tj. obecnie przekazać prawo dysponowania nieruchomością w celu 
złożenia wniosku oraz wszcząć procedurę przekazania tej drogi Gminie Olesno.  
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Dyrektor Jerzy Liberka poinformował, że we wnioskowanej sprawie przez Gminę 
Olesno rozchodzi się o odcinek od drogi głównej do przejazdu kolejowego. W celu 
złożenia wniosku Gmina (termin składania wniosków jest do 7 listopada br.) musi 
wykazać prawo dysponowania nieruchomością. Odnośnie przekazania Gminie 
Olesno tego odcinka drogi wyjaśnił, że są jeszcze inne ulice w Oleśnie bądź drogi, 
które można przekazać Gminie Olesno, a w zamian Powiat Oleski mógł by przejąć 
od Gminy Olesno np ul. Wygodzką w Oleśnie (jest wyremontowana) czy odcinek ul. 
Stobrówki w Oleśnie od strony ul. Opolskiej. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przygotowanie projektu dokumentów 
przekazujących do Gminy Olesno prawo dysponowania nieruchomością ul. Wilczą w 
Wojciechowie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się pismem Urzędu Miejskiego w Oleśnie w 
sprawie przekazania prawa dysponowania nieruchomością ul. Wilcza w 
Wojciechowie w celu przeprowadzenia jej gruntownego remontu przez Gminę 
Olesno w ramach programu PROW i wnosi o przygotowanie projektu 
dokumentów przekazujących do Gminy Olesno prawo dysponowania 
nieruchomością ul. Wilczą w Wojciechowie. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wszczęcie przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Oleśnie procedury w kierunku zmiany dróg pomiędzy Gminą Olesno a Powiatem 
Oleskim. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie wnosi o wszczęcie przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Oleśnie procedury w kierunku zmiany dróg pomiędzy Gminą Olesno a 
Powiatem Oleskim. 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy na korzystanie z dróg 
powiatowych proponowanego do zawarcia przez Konsorcjum firm w składzie 
MIRBUD S.A. i KOBYLARNIA S.A. (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu), w 
którym niektóre zapisy należało by przeanalizować i doprecyzować. 
 
Dyrektor Jerzy Liberka wyjaśnił, że zapisy umowy są korzystne np. jeśli w trakcie 
używania droga zostanie zniszczona to zostanie ona naprawiona. Została zrobiona 
inwentaryzacja i wykonano zdjęcia obecnego stanu dróg. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o upoważnienie dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Oleśnie do przeanalizowana zapisów projektu umowy i wskazania strony do 
zawarcia umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się treścią projektu umowy na korzystanie 
z dróg powiatowych proponowanego do zawarcia przez Konsorcjum firm w 
składzie MIRBUD S.A. i KOBYLARNIA S.A. i postanowił upoważnić dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie do przeanalizowana zapisów projektu 
umowy i wskazania strony do zawarcia umowy. 
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Dyrektor Jerzy Liberka poinformował, że jutro będą zakończone prace przy 
remoncie drogi w Kościeliskach wraz z wydłużonym odcinkiem między lipami. 
Rozpoczną się prace przy remoncie drogi w Kolonii Łomnickiej.   
 
Ad.2 
Podpkt.h) 
 
Dyrektor Elżbieta Hadaś przedstawiła pismo w sprawie uzupełnienia dokumentacji 
dotyczącej wniosku o umorzenie należności powstałych na skutek nie uiszczania 
odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (załącznik nr 21 do 
niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że został przeprowadzony wywiad środowiskowy w 
celu ustalenia obecnej sytuacji finansowej osoby zalegającej z odpłatnościami za 
pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Wnioski z wywiadu są zawarte z 
piśmie, z których wynika, że nie ma możliwości ściągnięcia zaległych należności. 
Koszty komornicze, w przypadku braku możliwości ściągnięcia należności,  stanowią 
6% zadłużenia i pokrywa je wierzyciel, co w tym przypadku będzie stanowić kwotę 
1.103,46 zł. Jeśli zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, to w tym przypadku może 
zaistnieć sytuacja, że Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówi wszczęcia 
postępowania komorniczego z uwagi na brak dochodu i brak posiadanego majątku. 
Ojcowie dzieci przebywają poza granicami Polski, więc także nie ma możliwości 
ściągnięcia należności. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przedłożenie opinii prawnej w zakresie 
potwierdzenia braku możliwości ściągnięcia zaległych należności i określenia organu 
uprawnionego do dokonania umorzenia należności. 
 
Po zapoznaniu się pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 
w sprawie uzupełnienia dokumentacji dotyczącej wniosku o umorzenie 
należności powstałych na skutek nie uiszczania odpłatności za pobyt dzieci w 
rodzinie zastępczej spokrewnionej, Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 
członków jednogłośnie „za” wnosi o przedłożenie opinii prawnej w zakresie 
potwierdzenia braku możliwości ściągnięcia zaległych należności i określenia 
organu uprawnionego do dokonania umorzenia należności. 
 
Ad.3 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Biura Kontroli, Analiz i Audytu 
Wewnętrznego w sprawie udzielenia upoważnień Pani Ewelinie Karaś i Pani Natalii 
Krzak do przeprowadzenia kontroli w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
Stowarzyszenie Szkół Katolickich w Wierzbiu w dniach od 28.09.2020r. do 
31.10.2020r. w zakresie określonym w § 9 ust.3 Uchwały Nr XXXII/259/18 Rady 
Powiatu w Oleśnie z dnia 7.02.2018 r. z póżn.zm. za okres od 01.09.2019r. do 
31.12.2019r. (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). Wniósł o udzielenie 
wnioskowanych upoważnień. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” udzielił 
upoważnień Pani Ewelinie Karaś i Pani Natalii Krzak do przeprowadzenia 
kontroli w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Stowarzyszenie Szkół 
Katolickich w Wierzbiu w dniach od 28.09.2020r. do 31.10.2020r. w zakresie 
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określonym w § 9 ust.3 Uchwały Nr XXXII/259/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 
7.02.2018 r. z póżn.zm. za okres od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. 
 
Ad.4 
Podpkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 64/175/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, 
że został przygotowany w związku następującymi sprawami: 

- wnioskiem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie  w sprawie przesunięcia między 
rozdziałami na paragrafach na kwotę 52.620 zł (załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu), 

- wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie  w sprawie 
przesunięcia między paragrafami na kwotę 550 zł (załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 64/175/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  podjął 
Uchwałę Nr 64/175/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Ad.4 
Podpkt.b) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 64/176/2020 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 64/175/2020  w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Oleskiego oraz następującymi wnioskami o dokonanie zmian w planach finansowych: 

- Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na kwotę 18.286 zł (załącznik nr 26 do 
niniejszego protokołu), 

- Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie na kwotę 1.335 zł (załącznik nr 27 do 
niniejszego protokołu), 

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na kwotę 876 zł 
(załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 65/176/2020. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  podjął 
Uchwałę Nr 64/176/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w celu przygotowania projektu 
Uchwały Rady Powiatu na najbliższą sesję chce przedstawić propozycje.  Podwyżki 
wynagrodzeń nauczycieli nie są jeszcze przeliczone, ale na bazie jednej szkoły 
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wyliczono kwotę około 100.000 zł na jeden miesiąc, czyli do końca roku na ten cel 
będzie potrzebne około 500.000 zł. W budżecie nie ma na to środków. Powoli 
narasta problem finansowy w oświacie. W Zespole Szkół w Gorzowie Śl. 
pożyczyliśmy 33.000 zł z płac na zabezpieczenie wkładu własnego projektu unijnego. 
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce  brakuje środków w zaliczkach na 
około 100.000 zł, ponieważ mocno zmieniła się sytuacja przez urlopy na poratowanie 
zdrowia, nagrody jubileuszowe, nauczyciele wracają do pracy po zwolnieniach 
lekarskich. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako powiat otrzymaliśmy 
1.067.920 zł na obecnie realizowane inwestycje do wykorzystania do 2022 roku. 
Proponuje zastąpić w budżecie powyższymi środkami wkład własny na inwestycje 
drogowe, a dotychczas zabezpieczone środki na ten cel przeznaczyć na wydatki 
oświatowe tj. na koszty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, 33.000 zł dla Zespołu 
Szkół w Gorzowie Śl. i 100.000 zł dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 
Praszce. Zespół Szkół w Oleśnie też ma problemy finansowe, ale sprawa zostanie 
przeanalizowana. Oszczędności po przetargu na remont drogi w Budzowie w kwocie 
65.000 zł proponuje przekazać na płace jako zwrot do Powiatowego Zarządu Dróg w 
Oleśnie. 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że na dodatkowy chodnik przy remoncie 
drogi w Borkach Małych też należało by zabezpieczyć środki w wysokości 50.000 zł. 

Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że sprawa dodatkowego chodnika w 
Borkach Małych musi być wyjaśniona w Wydziale RIZ czy to będzie dodatkowy nowy 
wniosek czy też jako uzupełnienie obecnej inwestycji. Ponadto poinformował, że za 
miesiąc sierpień jest około 100.000 zł mniej transzy udziału podatku PIT, w sumie do 
tej pory jest mniej 660.000 zł w porównaniu do ubiegłego roku. Przedstawił tabelę w 
tym zakresie (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). W 2020 roku miało być 5% 
więcej udziału w podatku PIT niż w 2019r. 

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie przedstawionych przez Skarbnika 
propozycji do projektu Uchwały Rady Powiatu na najbliższą sesję. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
przedstawione przez Skarbnika propozycje do projektu Uchwały Rady Powiatu 
na najbliższą sesję. 

Ad.5 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie 
rozważenia możliwości udzielenia wsparcia Powiatu Przemyskiego w związku 
nawałnicami, które przeszły nad tym powiatem (załącznik nr 31 do niniejszego 
protokołu). Zaproponował przedstawił powyższy wniosek na najbliższej sesji Rady 
Powiatu. 

Następnie wniósł o udzielenie  Panu Januszowi Wojczyszynowi  członkowi Zarządu 
Powiatu w Oleśnie, pełnomocnictwa do podpisania umowy na dostawę energii 
elektrycznej z firmą PGE Obrót SA w związku z planowanym urlopem Wicestarosty 
Stanisława Belki. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie udzielił Panu Januszowi Wojczyszynowi – członkowi 
Zarządu Powiatu w Oleśnie, pełnomocnictwa do podpisania umowy na dostawę 
energii elektrycznej z firmą PGE Obrót SA. 
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Ad.6 
 
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 5 członków jednogłośnie  przyjął 
następujące protokoły: 
- Nr 61 z dnia 21.07.2020r., 
- Nr 62 z dnia 14.08.2020r., 
- Nr 63 z dnia 26.08.2020r. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 64 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 
 
 
 

 

 


