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BRZ.0022.18.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 23/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 28 czerwca 2019 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. Roman Neugebauer      - Skarbnik Powiatu 
2. Janusz Cecota       - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  
                                                  Ratownictwa i Zdrowia 
3. Ewelina Karaś       - główny specjalista ds. kontroli i analiz 
4. Ewa Cichoń       - Przewodnicząca rady Powiatu w Oleśnie 
 

Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – podinspektor Biura Rady i Zarządu 
 
I część 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 830. 
Ogłoszenie przerwy o godzinie 910 

 

II część 

Po przerwie posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1430. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1500 

 

Porządek 23 posiedzenia: 
1. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego na sesję w dniu 28.06.2019r. 
 
2. Zapoznanie się z raportem podsumowującym konsultacje społeczne projektu 
"Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022". 
 
3. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia 
"Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022". 
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4. Zatwierdzenie projektu wystąpienia pokontrolnego wraz z zaleceniami 
pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnie. 
 
5. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 23/56/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, 

b) Nr 23/57/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
c) Nr 23/58/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
d)  

 
6. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia porozumień z: 

a) Parafią Ewangelicko-Augsburską w Kluczborku w sprawie organizacji 
nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 

b) Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie w sprawie 
organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

 
7. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej o wyniku postępowania 
konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu oraz podjęcie decyzji o zatwierdzeniu konkursu. 
 
8. Zapoznanie się z notatką z czynności sprawdzających zalecenia audytu 
przeprowadzonego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce. 
 
9. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia protokołu z kontroli 
przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Uszycach. 
 
10. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody lub braku takiej zgody na 
zwiększenie środków finansowych w budżecie powiatu na realizację zadania „ 
E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 
opolskiego”. 
 
11. Zapoznanie się z pismami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  na wykonanie zadań w 
zakresie nadzoru budowlanego. 
 
12. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z Gminą Zębowice w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 
 
13. Zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego za 2018 rok 
 
14. Podjęcie uchwały Nr 23/59/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych 
jednostek budżetowych. 
 
15. Sprawy różne. 
 
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
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Ad. 1 
 
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 omówił projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie w celu przedłożenia Radzie Powiatu w 
Oleśnie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek 
do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Oleskiego. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie wniosek Zarządu Powiatu w 
Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego. 
 
Ad.2 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił raport podsumowującym konsultacje 
społeczne projektu "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2019-2022" (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
Naczelnik Janusz Cecota poinformował, że konsultacje zostały przeprowadzone w 
dniach 5-19.06.2019r. Odbyły się one w formie badania opinii mieszkańców o 
umieszczonym na stronie internetowej Powiatu Oleskiego projekcie Powiatowego 
programu ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022. W przewidzianym 
terminie nie wpłynęły żadne uwagi do w/w projektu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z raportem podsumowującym 
konsultacje społeczne projektu "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2019-2022". 
 
Ad.3 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2019-2022" (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Według przeprowadzonej 
kontroli NIK powiat powinien posiadać taki program. Kontrola nie wykazała błędów, a 
jedynie należy uzupełnić dokumentację. 
 
Naczelnik Janusz Cecota poinformował, że mimo braku tego programu zadania 
były realizowane na terenie powiatu oleskiego przez poszczególne jednostki. Jedynie 
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Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego nie jest utworzone ze względu na brak 
środków.  Program wyznacza kierunki działań administracji samorządowej 
zmierzające do ochrony i poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców 
powiatu oleskiego. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie w celu przedłożenia Radzie Powiatu w 
Oleśnie projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia "Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022". 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie projekt Uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022". 
 
Ad.4 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że projekt wystąpienia pokontrolnego z 
kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie został przyjęty 
przez Zarząd Powiatu i przesłany do zapoznania dyrektorowi Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie, który złożył do niego zastrzeżenia. Zespól Kontrolny odniósł 
się do tych zastrzeżeń i ostatecznie projekt wystąpienia pokontrolnego nie został 
zmieniony. Obecnie są wskazane zalecenia pokontrolne opisane na str. 19 i 20 
wystąpienia pokontrolnego. Po zatwierdzeniu dyrektor ZOZ w Oleśnie w ciągu 21 dni 
ma złożyć informacją o realizacji zaleceń. 
Wniósł o zatwierdzenie omawianego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 

zatwierdził wystąpienie pokontrolne wraz z zaleceniami pokontrolnymi z 
kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiący 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.5 
Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek przestawił  projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie  
Nr 23/56/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu). Następnie ze względu na brak pytań i uwag, zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 23/56/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 23/56/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
stanowiącej załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 
Podpkt.b) 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 23/57/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z wnioskami: 
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- I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w sprawie przyznania dodatkowych 
środków w planie wydatków w wysokości 5.000 zł w związku z niedoszacowanym 
planem na odpis na ZFŚS (załącznik nr  8 do niniejszego protokołu), 

- Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie przesunięcia 
środków z płac na wydatki rzeczowe w zespole orzekania o niepełnosprawności o 
10.000 zł (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu), 

- Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie zabezpieczenia w planie wydatków 
środków w wysokości 1.000 zł na komisje egzaminacyjną na stopień awansu 
zawodowego nauczycieli (załącznik nr 10 d niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 23/57/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 23/57/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 23/58/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku z koniecznością 
wprowadzenia zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych po podjęciu 
Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 23/57/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz w związku z: 

- przekazaniem środków do szkół i placówek na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 22/54/2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane 
oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleski na rok 2019, 

- pismem Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie przeniesień pomiędzy 
paragrafami w zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych  związane z 
wydatkami poniesionymi w roku 2018 za dokumentacje i studium wykonalności, 
zaksięgowane ostatecznie w części na wydatkach ze środków unijnych, co nie było 
uwzględnione w planach wydatków na rok 2019 (załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu), 

- pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o dokonanie 
przeniesień planowanych wydatków jako uzupełnienie środków na odpis na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 23/58/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 23/58/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Ad.6 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt porozumienia z Parafią Ewangelicko-
Augsburską w Kluczborku w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu była podjęta decyzja o utworzeniu wnioskowanego 
przez Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborsku Pozaszkolnego 
Punktu Katechetycznego w Gorzowie Śl. w liczbie 2 godzin tygodniowo. W związku z 
powyższym przygotowano stosowny projekt porozumienia i ze względu na brak uwag 
wniósł o jego zawarcie. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Kluczborku w sprawie 
organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.6 
Podpkt.b) 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że w związku z wnioskiem Proboszcza 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie w sprawie kontynuacji w roku 
szkolnym 2019/2020 funkcjonowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego dla 
uczniów wyznania ewangelickiego uczących się na terenie powiatu oleskiego a 
będącymi członkami parafii w Lasowicach Wielkich (załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu), został przygotowany projekt porozumienia z Parafią Ewangelicko-
Augsburską Lasowice Wielkie w sprawie organizacji nauki religii Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).  
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
porozumienie z Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie w sprawie 
organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.7 
 
Wicestarosta Stanisław Belka, jako Przewodniczący Komisji Konkursowej w 
celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, poinformował, że konkurs 
przeprowadzono w dniu 12.06.2019r  w pełnym składzie komisji konkursowej. 
Wpłynęła jedna kandydatura, dokonano oceny dokumentów, które zostały 
jednogłośnie przyjęte. Dokonano wyboru oferty i kandydatem na stanowisko 
dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu została wybrana Pani 
Jolanta Kaczorowska. Zgodnie § 8 ust.2 z Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku organ prowadzący publiczna placówkę 
zatwierdza albo unieważnia konkurs. 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie informacji Przewodniczącego Komisji 
konkursowej i zatwierdzenie konkursu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 
konkursowej o wyniku postępowania konkursowego na kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu i w 
obecności 4 członków jednogłośnie „za”  zatwierdził konkurs. 
 
Ad.8 
 
Główny specjalista Ewelina Karaś przedstawiła pismo audytora Adama Radoma 
notatkę z czynności sprawdzających zalecenia audytu w zakresie realizacji i 
wdrożenia zaleceń po przeprowadzonym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Praszce  audycie zapewniającym, którego tematem była analiza i ocena 
funkcjonowania i organizacji pracy oraz gospodarowanie powierzonymi środkami 
(załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). Audytor stwierdził, że kontrolowana 
jednostka wykonała zalecenia oraz zobowiązania realizacji zaleceń w deklarowanych 
terminach. Nadto zalecił, aby przygotowywane dokumenty w zakresie wewnętrznych 
regulacji dotyczących funkcjonowania jednostki były sporządzane z uwzględnieniem 
technik prawodawczych oraz żeby były przekazywane do wiadomości wszystkim 
pracownikom. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zaakceptowanie przedstawionej notatki 
audytora. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z notatką z czynności sprawdzających 
zalecenia audytu przeprowadzonego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
1 w Praszce. 
 
Ad.9 
 
Główny specjalista Ewelina Karaś przedstawiła pismo przekazujące protokół z 
kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Uszycach oraz szkołach: Podstawowej Szkole Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, 
Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz stwierdzonymi w trakcie kontroli 
nieprawidłowościami w zakresie: 
- sposobu sporządzania przez Ośrodek miesięcznych informacji o liczbie uczniów i 
wychowanków, 
- wykorzystania dotacji w związku z wypłata wynagrodzeń (szczegółowo opisaną w 
protokole kontroli) ponad limit określony w art. 35 ust.1 pkt.1 litera a tiret drugi ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 
Protokół wraz z pismem stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
Wyjaśniła, że Zespół Kontrolujący wnosi o zatwierdzenie protokołu z przedmiotowej 
kontroli i zobowiązania Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu jako 
organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach do 
zwrotu kwoty 1824,24 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia udzielenia dotacji tj od dnia 26.06.2018r. oraz kwoty 
484,69 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 
liczonymi od dnia udzielenia dotacji tj od dnia 14.12.2018r.  
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził protokół z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Uszycach oraz zobowiązał Zgromadzenie Braci 
Szkół Chrześcijańskich w Kopcu jako organu prowadzącego Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach do zwrotu kwoty 1824,24 zł wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi 
od dnia udzielenia dotacji tj od dnia 26.06.2018r. oraz kwoty 484,69 zł wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi 
od dnia udzielenia dotacji tj od dnia 14.12.2018r. 
 
Ad.10 
 
Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że 14.06.2019r. nastąpiło otwarcie 
ofert w ramach przetargu organizowanego przez Powiat Opolski na zadanie 
dotyczące „Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji 
przestrzenne dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn „e-usługi 
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego: 
składającego się z 11 zadań m.in. dla Powiatu Oleskiego. Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na zadanie Powiatu Oleskiego 83.077,22 zł, a najniższa wartość 
złożonej oferty to 523.000 zł (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). W związku z tym należy zając stanowisko w sprawie 
wyrażenia zgody lub braku takiej zgody na zwiększenie środków finansowych w 
budżecie powiatu na realizację zadania „ E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych województwa opolskiego”. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Mieniem przygotował zestawienie kalkulacji cen i wyjaśnienia 
wskazujące, że można zmniejszyć zakres realizacji zadania objętych projektem do 
obszaru jednostek ewidencyjnych Dobrodzień – obszar wiejski oraz Praszka – 
obszar wiejski, wskazując jednocześnie, że zamówienie dotyczyć będzie 
uzupełnienie baz danych o obiekty brakujące na tych bazach danych oraz można 
zmienić warunki techniczne wykonania tych prac (załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu). W związku z powyższym można wystąpić o zmniejszenie zakresu 
zadania i ponowienie przetargu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o nie wyrażenie zgody na zwiększenie środków w 
budżecie powiatu na realizację zadania „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych województwa opolskiego” oraz ograniczyć zakres zadania i ponowić 
przetarg. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie nie wyraził 
zgody na zwiększenie środków finansowych w budżecie powiatu na realizację 
zadania „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego”. Ponadto proponuje ograniczyć zakres zadania i 
ponowić przetarg. 
 
Ad.11 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił pisma Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  na wykonanie 
zadań w zakresie nadzoru budowlanego tj.: 
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- pismo do wiadomości, którego adresatem jest Burmistrz Olesna u udzielenie 
pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu), 
- pismo do wiadomości, którego adresatem jest Burmistrz Gorzowa Śl. u udzielenie 
pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł (załącznik nr 23 do niniejszego protokołu), 
- pismo skierowane do Starosty Oleskiego u udzielenie pomocy finansowej w kwocie 
10.000 zł (załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął do wiadomości pisma Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
na wykonanie zadań w zakresie nadzoru budowlanego. 
 
Starosta Roland Fabianek ogłosił przerwę w obradach informując jednocześnie, że 
wznowienie obrad nastąpi po sesji Rady Powiatu w Oleśnie. 
 
II CZĘŚĆ 
 
Ad.12 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił pismo Wójta Gminy Zębowic 
przekazujące 2 egzemplarze umowy w sprawie udzielenie pomocy finansowej 
Powiatu oleskiego w formie dotacji celowej w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie doposażenia w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionej umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Zębowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
doposażenia w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.13 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że do końca czerwca należy 
przygotować i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok, który został 
przygotowany celem zatwierdzenia (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie bilansu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził bilans skonsolidowany za 2018 rok. 
 
Ad.14 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 23/59/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku w koniecznością 
wprowadzenia zmian w planach finansowych przyjętych Uchwałą Rady Powiatu w 
Oleśnie Nr VIII/63/2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 23/59/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 23/59/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

A.15 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wyniki naborów na dzień 26.06.2019r. na rok 
szkolny 2019/2020 tj.: 
- liczba uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej wynosi 551, a kandydatów z pierwszej 
preferencji zgłoszonych do szkół w powiecie oleskim wynosi 578 (załącznik nr 28 do 
niniejszego protokołu zawiera dane w rozbiciu na poszczególne szkoły), 
- liczba uczniów kl. III Gimnazjum wynosi 471, a kandydatów z pierwszej preferencji 
zgłoszonych do szkół w powiecie oleskim wynosi 493 (załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu zawiera dane w rozbiciu na poszczególne szkoły).  
 
Ad.16 
 
Starosta Roland Fabianek  ze względu na brak uwag do protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
protokół Nr 22/2019 z posiedzenia odbytego w dniu  17 czerwca 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 23 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 


