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BRZ.0022.26.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 31/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 
odbytego w dniu 26 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. Sylwia Zoremba       - zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego 
3. Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i  
                                                 Sportu 
4. Lidia Zientek       - Naczelnik Wydziały Programów Rozwoju,  
                                                  Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Posiedzeniu przewodniczył: 
Roland Fabianek – Starosta Oleski 
 
Przebieg posiedzenia protokołowała: 
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu 
 
I część 
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 830. 
Ogłoszenie przerwy o godzinie 850 

 

II część 

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

 

Porządek 31 posiedzenia: 
I część posiedzenia 
1. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 

sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. 
 
II część posiedzenia po sesji 
2. Podjęcie uchwały Nr 31/81/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych 

jednostek budżetowych. 
3. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020: 
a) Aneksu nr 2 I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, 
b) Aneksu nr 2 i nr 3 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl., 
c) Aneksu nr 2 Zespołu Szkół w Oleśnie, 
d) Aneksu nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 

Oleśnie, 
e) Aneks nr 2 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu. 
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4. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu 
Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. 

5. Rozpatrzenie pisma WKU w Opolu w sprawie wsparcia organizacji 101 
rocznicy Powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej i 
kolejnej rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu. 

6. Sprawy różne. 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
I CZĘŚĆ 
 
Nieobecny usprawiedliwiony – Leszek Kałwak 
 
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. 
 
Zastępca Naczelnika Sylwia Zoremba omówiła projekt wniosku Zarządu Powiatu w 
Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu 
w Oleśnie z dnia 26.09.2019r. 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 26.09.2019r. 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 26.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego. 
 
Starosta Roland Fabianek ogłosił przerwę w obradach informując jednocześnie, że 
wznowienie obrad nastąpi po sesji Rady Powiatu w Oleśnie. 
 
II CZĘŚĆ po sesyjna 
 
Wszyscy członkowie Zarządu obecni 
 
Ad.2 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie 
Nr 31/81/2019 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 X/80/2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie 
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ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie w sprawie podjęcia projektu 
Uchwały Nr 31/73/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 29/81/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad.3 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła aneks nr 2 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Praszce zawierający zmiany opisane w aneksie, który wraz z 
opinią Kuratora Oświaty w Opolu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 2 I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. 
 
Ad.3 
Podpkt.b) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła aneksy Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
tj.: 
- Nr 2 zawierający zmiany opisane w piśmie szkoły, które wraz z aneksem i 
pozytywną opinią Kuratora Oświaty stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, 
- Nr 3 zawierający zmiany opisane w piśmie szkoły, które wraz z aneksem i 
pozytywną opinią Kuratora Oświaty stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionych aneksów. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 2 i nr 3 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. 
 
Ad.3 
Podpkt.c) 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła aneks Nr 2 Zespołu Szkół w Oleśnie  
zawierający zmiany opisane w aneksie, które wraz z pozytywną opinią Kuratora 
Oświaty stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 2 Zespołu Szkół w Oleśnie. 
 
Ad.3 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła aneks Nr 2 Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie  zawierający zmiany opisane w 
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aneksie, które wraz z pozytywną opinią Kuratora Oświaty stanowią załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 
Oleśnie. 
 
Ad.3 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła aneks Nr 2 Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu  zawierający zmiany opisane w aneksie, które wraz z pozytywną opinią 
Kuratora Oświaty stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie omówionego aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 2 Zespołu Szkół w Dobrodzieniu. 
 
Ad.4 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie 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 2019r. poz. 1700). 
Pismo wraz z projektem udzielenia pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. Starosta wniósł o udzielenie wnioskowanego pełnomocnictwa. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” udzielił 
pełnomocnictwa Pani Dorocie Mielczarek-Koziołek dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, w skład którego wchodzi II 
Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2, 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 2019r. 
poz. 1700). 

Ad.5 

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo WKU w Opolu w sprawie wsparcia 
organizacji 101 rocznicy Powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej i 
kolejnej rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu (załącznik nr 
11 do niniejszego protokołu). 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem WKU w Opolu w sprawie 
wsparcia organizacji 101 rocznicy Powstania Terenowych Organów 



 

5 
 

Administracji Wojskowej i kolejnej rocznicy powstania Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Opolu i w obecności 5 członków jednogłośnie nie wyraził zgody 
na udzielenie wsparcia finansowego. 
 
Ad.6 
 
Naczelnik Lidia Zientek przedstawiła pismo Remost sp o.o. Olesno  skierowane do 
Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie wydłużenia terminu wykonania 
umowy ze względu na przedłużające się procedury administracyjne przy zadaniu pn 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1942 O Wygoda – Wysoka – Klekotna – etap III”   
stanowiące załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu pn „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1942 O Wygoda – Wysoka – Klekotna – etap III” do dnia 
30.11.2019r. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane 
z uzyskaniem pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Jednocześnie wyraził zgodę 
na przesunięcie terminu realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych do 
31.10.2019r. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił dane w zakresie ilości uczniów oraz 
ilości etatów nauczycieli (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.7 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu z 30 posiedzenia 
Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za”  przyjął 
protokół Nr 30/2019 z posiedzenia odbytego w dniu  18 września 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 31 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 


