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BRZ.0022.31.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 36/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 
odbytego w dniu 15 listopada 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 
4. Elżbieta Hadaś       - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                  w Oleśnie 
5. Andrzej Prochota      - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
6. Dariusz Kraśnicki      - radca prawny 
 
   

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 930 

 

Porządek 36 posiedzenia: 
1. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego celem przedłożenia 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 
2. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 36/94/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego 
na 2020 rok, 

b) Nr 36/95/2019 w sprawie zatrudnienia Pana Andrzeja Prochotę na 
stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz 
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego. 

3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.1 
 
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.  
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Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego celem 
przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu w 
Oleśnie (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Poinformował, zer w/w projekt 
został przygotowany w nowej wersji programu. Wieloletnia prognoza finansowa jest 
do 2028 roku i po wprowadzeniu wszystkich danych w 2024 roku wskaźniki nie były 
pozytywne, ponieważ jest to rok największej spłaty kredytów. W tym roku mamy nie 
wykorzystany kredyt na 1,5 mln zł i można zastanowić się nad spłatą kredytu w Getin 
Banku. Aby wykonać taki manewr trzeba wykazać, że nowy kredyt jest tańszy od 
kredytu w Getin Banku. Przetarg nie jest ogłoszony na nowy kredyt i w końcu roku 
będzie trudno uzyskać korzystniejszy kredyt. Jeśli jednak uzyska się korzystniejszą 
ofertę, to będzie potrzebna zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 
kredytu w zmiany terminu spłaty kredytu oraz wprowadzić odpowiednie zmiany w 
budżecie. Po rozstrzygnięciu przetargu na ten kredyt przedstawi informację i 
ewentualne propozycje. Na płatności za wykonanie ścieżek rowerowych był 
zaciągnięty kredyt w rachunku na około 3 mln zł, ale środki na dofinansowanie tych 
ścieżek są już przekazane do Kluczborka. Czekamy na wpływ z tego tytułu na nasz 
rachunek.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego 
celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz radzie Powiatu w 
Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Oleskiego celem przedłożenia Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu w Oleśnie. 
 
Ad.2 
Podpkt.a)  
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 36/94/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 
2020 rok celem przedłożenia do Regionalnej izbie Obrachunkowej w Opolu oraz 
Przewodniczącej Rady Powiatu w Oleśnie Wyjaśnił, że projekt zawiera przyjęte 
założenia do projektu budżetu przedstawione na poprzednim posiedzeniu Zarządu 
Powiatu. Jedyną zmianą jest wprowadzenie na 2020 rok w inwestycjach zadania 
związanego z udzieleniem  dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodu 
do przewodu osób niepełnosprawnych dla Gminy Olesno, ponieważ w tym roku 
gmina nie zdąży wykorzystać tych środków. Nie do końca została wyjaśniona sprawa 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w zakresie wysokości budżetu 
na 2020 rok w dziale rodziny zastępcze. W 2019 r. było 1,3 mln zł, a na 2020 r. jest 
1,485.000 zł. W tym dziale są wynagrodzenia, ale jego zdaniem powinny być tylko 
wynagrodzenia związane z rodzinami zastępczymi. Chciałby jeszcze uzgodnić 
pewne sprawy z innymi dyrektorami tj. z Domu Dziecka w Sowczycach, Powiatowego 
Urzędu Pracy w Oleśnie. W 2020 roku do oświaty jest dołożone 3,7 mln zł. Jest to 
duże zabezpieczenie oświaty. 
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Starosta Roland Fabianek dodał, że rzeczówka w jednostkach została też 
zwiększona w wysokości 10-20.000 zł. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w 2020 r. wydatki majątkowe 
planowane są w wysokości około 4,4 mln zł, przy około 1 mln zł środków własnych . 
To pozwoliło na zwiększenie m.in. wydatków rzeczowych. W rezerwie oświatowej jest 
około 300.000 zł nierozdzielonych środków, ale nie są zabezpieczone wydatki 
związane z nagrodami dyrektorów szkół. Jest zwiększona subwencja oświatowa o 
2.540.000 zł. Zwiększone wydatki płacowe nauczycieli to wydatek miesięczny w 
wysokości 1.907.000 zł, co stanowi 400.000 zł wyższe miesięczne wydatki. W skali 
roku zwiększona subwencja oświatowa nie pokryje wszystkich kosztów związanych z 
podwyżkami płac nauczycieli. Skutków zmiany wysokości stawek podatku pod kątem 
udziału powiatu w PIT nie jest w stanie obecnie wyliczyć. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia uchwały nr 36/94/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 36/94/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 
Oleskiego na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że w związku z zakończeniem procedur 
konkursowych i wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie został przygotowany projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zatrudnienia Pana Andrzeja Prochoty na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 
(załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
Poddał pod głosowanie ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Panu Andrzejowi 
Prochocie w wysokości 17.000 zł. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił 
miesięczne wynagrodzenie Pana Andrzeja Prochoty w wysokości 17.000 zł. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że okres zatrudnienia dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie wynosi 6 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata jeśli 
osoba nabywa praw emerytalnych. Panu Andrzejowi Prochocie brakuje około 10 dni 
do nabycia tych praw z uwzględnieniem przedłużenia umowy o 2 lata. Zwrócił z 
pytaniem do radcy prawnego czy w projekcie uchwały Zarządu można zawrzeć 
zapis, że zatrudnia się Pana Andrzeja Prochotę do dnia 18.11.2027r. 
 
Radca prawny Dariusz Kraśnicki wyjaśnił, że jeśli dzisiaj już wiemy o takiej sytuacji 
to można dzisiaj przedłużyć o te dwa lata. 
.  
Dyrektor Andrzej Prochota poinformował, że jest zainteresowany pracą na 
stanowisku dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie przez okres 8 lat. 
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Leszek Kałwak poinformował, że w projekcie uchwały może lepiej zawrzeć zapis o 
możliwości przedłużenia umowy o 2 lata. 
 
Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że taki jest zapis ustawowy. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że Pan Andrzej Prochota wniósł o 
dodatkowe zapisy w projekcie uchwały tj.: w § 1 pkt. 4 po słowach „przyznaje się 
Panu świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia” dodać :  
„ – nagrodę jubileuszową nie częściej niż co 5 lat, 
- odprawę pieniężną w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na 
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwaną dalej „odprawą pieniężną”.”  
Odczytał projekt uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie zatrudnienia Pana 
Andrzeja Prochoty na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego i poddał go pod głosowanie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 36/95/2019 w sprawie zatrudnienia Pana Andrzeja Prochoty na 
stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz ustalenia 
wynagrodzenia miesięcznego, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.3 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt aneksu nr 2 do umowy z dnia 8 
czerwca 2018 roku w sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych 
na realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych województwa opolskiego” (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
Wyjaśnił, ze zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 92.254,88 zł do wykorzystania w 
2020 roku. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawione aneksu do umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 2 do umowy z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wspólnego 
sfinansowania i przepływów finansowych na realizację projektu pn. „e-usługi 
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 
opolskiego”. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks do umowy podpiszą Starosta Roland 
Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że projekt uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia plany sieci publicznych szkol 
ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego został przesłany 
do Kuratorium Oświaty w Opolu celem zaopiniowania. Wizytator wniósł o 
uzupełnienie projektu uchwały o Licea dla Dorosłych w tym prowadzone przez inne 
organy niż powiat. Po przeprowadzonych rozmowach ustalono, aby projekt uchwały 
uzupełnić o publiczne Licea dla Dorosłych, które są w Zespole Szkół w Oleśnie, 
Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie, Zespole Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie oraz Zespole Szkół w Gorzowie Śl.  
Uzupełniony projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie uzupełnionego projektu uchwały. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął uzupełniony projekt Uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i 
specjalnych na obszarze powiatu oleskiego w zakresie Liceum 
Ogólnokształcących dla Dorosłych. 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił postanowienie Komisarza Wyborczego w 
Opolu III z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie obsadzenia radnego tj. mandat radnego 
otrzymała Pani Teresa Gielsok (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
 
Ad.4 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu z 35 posiedzenia 
Zarządu Powiatu, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 35/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 7 listopada 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 36 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 
 
  


