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BRZ.0022.24.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 29/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 5 września 2019 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 
 

Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – podinspektor Biura Rady i Zarządu 
 
I część 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 800. 
Ogłoszenie przerwy o godzinie 820 

 

II część 

Po przerwie posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1320. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1430 

 

Porządek 29 posiedzenia: 
I część posiedzenia 
1. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 

sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
2. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 

sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 
stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 
II część posiedzenia po sesji 
 
3. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 

a) umowy z Gminą Olesno o dofinansowanie ze środków PFRON projektu 
w ramach programu pn."Program wyrównywania różnic między 
regionami III" w obszarze D, 
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b) umowy użyczenia z Gminą Gorzów Śl. nieruchomości położonej w 
obrębie Pawłowice oznaczonej nr działki 251/1 ark.1, 

c) umowy z Gminą Zębowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
przez Gminę Zębowice Powiatowi Oleskiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego na terenie Gminy 
Zębowice na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Oleśnie. 

 
4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie programu 
POWER. 
 
5. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 29/73/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, 

b) Nr 29/74/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
c) Nr 29/75/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych. 
 
6. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pełnomocnictw: 

a) dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce w związku 
z planowanym uczestnictwem placówki w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój, 

b) dyrektorowi Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. do podejmowania czynności 
prawnych związanych z zawarciem porozumienia w celu przystąpienia 
do programu mLegitymacja szkolna. 

 
7. Realizacja wykazu imprez sportowo-kulturalnych organizowanych lub 
współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w 2019 roku - 
stan na dzień 03.09.2019r. 
 
8. Spawy różne. 
 
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
I CZĘŚĆ 
 
Nieobecny usprawiedliwiony – Damian Hutsch 
 
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 05.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.  
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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 05.09.2019r. 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 05.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie z dnia 05.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr 
IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 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 05.09.2019r. w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku           
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 
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 05.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu 
w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Starosta Roland Fabianek ogłosił przerwę w obradach informując jednocześnie, że 
wznowienie obrad nastąpi po sesji Rady Powiatu w Oleśnie. 
 
II CZĘŚĆ po sesyjna 
 
Nieobecny usprawiedliwiony – Stanisław Belka 
 
Ad.3 
Podpkt.a) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy z Gminą Olesno w sprawie dofinansowania ze środków PFRON projektu w 
ramach programu pn."Program wyrównywania różnic między regionami III" w 
obszarze D dotyczącego zakupu fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do 
przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi w Oleśnie (wniosek i projekt umowy stanowią załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu). Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie podjętą na 
dzisiejszej sesji zostały zabezpieczone środki na ten cel. 
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Wniósł o zawarcie umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Olesno w sprawie dofinansowania ze środków PFRON 
projektu w ramach programu pn."Program wyrównywania różnic między 
regionami III" w obszarze D. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt umowy  użyczenia nieruchomości 
położonej w obrębie Pawłowice oznaczonej nr działki 251/1 ark.1 z Gminą Gorzów 
Śl. w związku z planowaną przez Gmina Gorzów Śl. realizacja inwestycji dot. 
rozbudowy sieci wodociągowej: Gorzów Śl. – Pawłowice i budowy kontenerowej 
pompowni wody we wsi Pawłowice (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Umowa 
będzie obowiązywać do dnia zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości, na 
sprzedaż której Rada Powiatu w Oleśnie wyraziła zgodę Uchwałą nr  IV/20/2019 z 
dnia 24 stycznia 2019 roku a Rada Miejska w Gorzowie Ś uchwałą z dnia 27 27 
listopada 2018 roku nr II/9/2018 wyraziła zgodę na nabycie. Termin podpisania aktu 
notarialnego został ustalony na 26.09.2019r. 
Wniósł o zawarcie umowy użyczenia. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł z 
Gminą Gorzów Śl. umowę użyczenia nieruchomości położonej w obrębie 
Pawłowice oznaczonej nr działki 251/1 ark.1. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę użyczenia podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Zębowice w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zębowice Powiatowi Oleskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego na terenie 
Gminy Zębowice na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Oleśnie w wysokości 3.000 zł (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Zębowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 
Gminę Zębowice Powiatowi Oleskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań z 
zakresu nadzoru budowlanego na terenie Gminy Zębowice na rzecz 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę użyczenia podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
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Ad.4 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił pismo Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w 
sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację Planu wydatków w projekcie 
POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049326 (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśnił, że wzrost wydatków na realizację programu wynika z różnic kursowych 
euro, co obecnie daje kwotę braków 4.051,50 zł. Poinformował, że powoli jest norma 
dokładanie do kosztów projektów wynikających  różnic w kursach euro. Poprzednio 
dołożyliśmy ponad 8.000 zł. W ZS w Dobrodzieniu oraz w ZSP w Praszce firmy 
zewnętrzne realizują projekty i te firmy nie zwracają uwagi na kursy euro. Nie ma 
odwrotu od projektów, muszą być realizowane w całości, bo zmniejszy się 
dofinansowanie. Jedynie w Zespole Szkół w Gorzowie Śl. nie ma takich problemów, 
ponieważ sami realizują i odpowiednio zawyżają koszty uwzględniając różnice w 
kursach euro oraz dokonują płatności przy korzystnych kursach euro. Zaproponował, 
przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu kolejnych pełnomocnictw dyrektorom szkół 
do udziału w projektach unijnych wnosić uwagę, że w przypadku dodatkowych 
płatności wynikających z realizacji projektu, szkoły pokrywały braki finansowe ze 
swoich budżetów. 
 
Ad.5 
Podpkt.a)  
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 29/73/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku w koniecznością 
wprowadzenia zmian w planach finansowych przyjętych w dniu dzisiejszym Uchwałą 
Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/74/2019 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 29/73/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 29/73/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 
Podpkt.b)  
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 29/74/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z wcześniej omawianym pismem Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację Planu 
wydatków w projekcie POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049326 o kwotę 4.052 zł. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 29/74/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 29/74/2019 w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad.5 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 29/75/2019 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 28/74/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 29/75/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 29/75/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad.6 
Podpkt.a) 

Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Praszce w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi w związku z 
planowanym uczestnictwem placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój w kolejnej edycji na lata 2020/2021 (załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu). W rozmowie telefonicznej dyrektor podał informację, że w projekcie 
weźmie udział 50 osób na ogólną wartość 587.009,16 zł przy zerowym wkładzie 
własnym. W związku z wcześniejszym puntem porządku obrad dotyczącego 
zwiększenia środków w Zespole Szkół w Dobrodzieniu na pokrycie braków w 
projekcie unijnych wynikającym z kursów euro, zaproponował udzielić 
wnioskowanego pełnomocnictwa z zapisem, że w przypadku przekroczenia podanej 
kwoty projektu, szkoła pokryje braki finansowe z własnego budżetu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” udzielił 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce pełnomocnictwa 
według załączonego do protokołu standaryzowanego wzoru w związku z 
planowanym uczestnictwem placówki w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2020/2021 z udziałem 50 osób na ogólną wartość 
projektu 587.009,16 zł przy zerowym wkładzie własnym. W przypadku 
przekroczenia kwoty projektu, szkoła pokryje braki finansowe z własnego 
budżetu. 

Ad.6 
Podpkt.b) 

Starosta Roland Fabianek poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
telefonicznie zwrócił się z prośbą o udzielenie mu pełnomocnictwa do podejmowania 
czynności prawnych związanych z zawarciem porozumienia w celu przystąpienia do 
programu mLegitymacja szkolna, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) – projekt pełnomocnictwa 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).  
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” udzielił 
Panu Bogusławowi Łazikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, 
w skład którego wchodzi Technikum w Gorzowie Śląskim, pełnomocnictwa do 
podejmowania czynności prawnych, związanych z zawarciem porozumienia w 
celu przystąpienia do Programu mLegitymacja szkolna, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w 
sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1700). 

Ad.7 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła realizację wykazu imprez 
sportowo-kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie w 2019 roku - stan na dzień 03.09.2019r. (załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu). Poinformowała, że planowana jest organizacja 20-lecia 
Historii Lokalnej w Zespole Szkół w Oleśnie, na organizacje których przewidziano 
następujące wydatki: 1.200 zł na występ prelegenta, 400 zł na koszty scenografii, 
500 zł na koszty zakupu produktów do wypieku ciasteczek przez uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych w Oleśnie. Ponadto potrzebne będą środki na koszty 
poczęstunku i przewóz zespołu muzycznego z Dobrodzienia. 

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że na organizację zawodów 
strażackich brakuje 5.000 zł. Według jego wyliczeń kwoty wydatków na sporcie na 
koniec sierpnia różnią się od przedstawionej realizacji wykazu. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z realizacją wykazu imprez sportowo-
kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie w 2019 roku - stan na dzień 03.09.2019r. i ponownie go 
rozpatrzy po dokonaniu weryfikacji danych z Wydziałem Finansowym. 

Ad.8 

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że w związku z wejściem w 
życie ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami jest 
obowiązek zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom do ukończenia 18 roku 
życia. W związku z tym przygotowany został projekt porozumienia o udostępnienie 
gabinetu stomatologicznego (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), który 
proponuje przesłać do konsultacji do gabinetów  stomatologicznych znajdujących się 
w wykazie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
(załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z projektem porozumienia o 
udostępnienie gabinetu stomatologicznego i postanowił go przesłać do 
konsultacji do gabinetów stomatologicznych znajdujących się w wykazie 
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Ad.9 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu z 28 posiedzenia 
Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
protokół Nr 28/2019 z posiedzenia odbytego w dniu  28 sierpnia 2019 roku. 
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Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 28 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 
 
 


