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BRZ.0022.34.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 39/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 12 grudnia 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. Rafał Halski                       - zastępca Naczelnika Wydziału Programów 
                                                  Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
5. Mariusz Chlebowski         - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katrografii, Katastru 
                                                 i Gospodarki Mieniem 
   
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 1125 
 

 

Porządek 39 posiedzenia: 
1. Podjęcie Uchwał: 

a) Nr 39/102/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 39/103/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
c) Nr 39/104/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
d) Nr 39/105/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
e) Nr 39/106/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu 
Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (VI)” - 
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020, 

f) Nr 39/107/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu 
Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja 
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zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (VI)” - 
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020. 

 
2. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia: 

a) umowy z Gminą Radłów w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu 
dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
pracowników PINB w Oleśnie, 

b) umowy z Gminą Rudniki w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu 
dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
pracowników PINB w Oleśnie, 

c) umowy z Gminą Praszka w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Oleskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru 
budowlanego na terenie Gminy Praszka na rzecz PINB w Oleśnie, 

d) umowy z Gminą Praszka w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi 
Oleskiemu na realizacje inwestycji pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 
1911 O w miejscowości Gana i Dalachów", 

e) umowy z Gminą Praszka w sprawie udzieleni dotacji Powiatowi 
Oleskiemu na realizację inwestycji pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 
1911 O polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - 
Rozterk", 

f) aneksu do umowy z dnia 28.06.2019r. z Gminą Praszka w sprawie 
udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji 
pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O polegającej na budowie 
drogi rowerowej na odcinku Praszka - Pilawy", 

g) aneksu do umowy z dnia 18.09.2019 z Gminą Dobrodzień na 
dofinansowanie w formie dotacji celowej wykonywania zadań w zakresie 
nadzoru budowlanego przez PINB w Oleśnie, 

h) aneksu do umowy z dnia 21.05.2019r. z Gminą Olesno w sprawie 
udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda- Wysoka - Klekotna - 
etap III", 

i) aneksu nr 1 do umowy nr KRZ.041.1.2018  z dnia 12.09.2019r. z Gminą 
Olesno o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach 
programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 
obszarze D, 

j) aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 23.10.2019r. zawartej z Gminą 
Olesno w sprawie ustalenia lokalu, w którym będzie usytuowany punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego. 

 
3. Rozpatrzenie pism: 

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie 
zwiększenia planu finansowego na realizację postanowienia Sądu 
Rejonowego w Oleśnie, 

b) Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w sprawie rozpowszechnienia 
wśród gmin powiatu apelu dot. akcji wsparcia osób poszkodowanych w 
tragicznym pożarze z 23.11.2019r. w Nadziejowie, 
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c) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w sprawie 
podjęcia decyzji o przystąpieniu w 2020 roku do kolejnej zmienionej 
edycji "Programu wyrównywania różnic między regionami III". 
 

 
4. Przyjęcie informacji Przewodniczącej Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie 
opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu Powiatu Oleskiego na 
2020 rok. 
 
5. Sprawy oświatowe: 

a) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Zawodowych w 
Oleśnie, 

b) rozpatrzenie pisma Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w 
sprawie wyceny wymiany monitoringu, 

c) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia 
zgody na podział kursu dokształcania zawodowego I stopnia w zawodzie 
tapicer, 

d) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie czynszu w internacie oraz odpłatności za 
kształcenie ucznia podczas kursu zawodowego, 

e) zapoznanie się z informacją o planowanych kierunkach kształcenia w 
szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży Powiatu Oleskiego na rok 
szkolny 2020/2021 wg danych szkół  oraz planowanych kwalifikacyjnych 
kursów kwalifikacyjnych na rok szkolny 2020/2021 według danych ze 
szkół, 

f) rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu 
w sprawie wsparcia finansowego organizacji uroczystości 82 rocznicy 
ogłoszenia Prawd Polaków, 

g) rozpatrzenie pisma Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie wskazania 
poradni, w których zespoły będą wydawać orzeczenia i opinie dla dzieci i 
uczniów. 

 
6. Sprawy różne. 
 
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
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. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 39/102/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, 
że został przygotowany w związku z następującymi wnioskami: 
-Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Praszce w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych w ramach projektu POWER - uczniowie, ponieważ wystąpiły 
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rozbieżności w planowanych wydatkach spowodowane różnicami kursów walut. 
Płatności w euro były w miarę możliwości kontrolowane, jednak z uwagi na 
skumulowane wydatki ostatniego kwartału i terminem zakończenia projektu 
31.12.2019r. nie było możliwości wyczekiwania na korzystniejsze warunki płatności  
(załącznik nr  2 do niniejszego protokołu), 
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce w sprawie przeniesień pomiędzy 
rozdziałami (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie 
dokonania zmian w planie wydatków 9załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), 
- Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie zabezpieczenia w planie wydatków 
środków na wypłatę diet dla radnych (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu), 
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach w sprawie zwiększenia planu 
wydatków pomiędzy paragrafami na bieżące funkcjonowanie jednostki (załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu), 
- Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie przeniesienia planu wydatków w 
trakcie realizacji budżetu ( załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 
- Domu Dziecka w Sowczycach w sprawie zmianę planu związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem jednostki (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie dokonania 
przeniesień planowanych dochodów i wydatków (załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu), 
- Domu Pomocy Społecznej w Radawiu w sprawie dokonania przeniesień między 
paragrafami planu dotacji oraz środków własnych (załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 39/102/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 39/102/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 39/103/2019 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 39/102/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz wnioskami: 
- Domu Dziecka w Sowczycach w sprawie zmianę planu (załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu), 
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie w sprawie zmian z 
zakresie środków otrzymanych z Gmin (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 
-  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie w sprawie zmian  
wynikających z aktualnych potrzeb (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), 
- Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie w sprawie zmian planu dochodów i wydatków 
związanych z rzeczywistym wykonaniem w paragrafach (załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu), 
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- Starostwa Powiatowego w Oleśnie w związku z koniecznością zabezpieczenia w 
planie wydatków środków na wypłatę dotacji dla Edu-Res na opłacenie składek 
zdrowotnych (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 39/103/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 39/103/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 39/104/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
został przygotowany w związku z koniecznością wprowadzenia przekazanych z 
Gminy Rudniki i Gminy Praszka środków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Oleśnie na łączna kwotę 7.000 zł. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 39/104/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 39/104/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 
Podpkt.d) 

 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 39/105/2019 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 39/104/2019 w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 39/105/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 39/105/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 
Podpkt.e) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w 
Oleśnie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Pana Macieja Flanka i 
zastępcy dyrektora Pani Grażynie Kiełbus  do reprezentowania Powiatu Oleskiego w 
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ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w 
tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w 
powiecie oleskim (VI)” - Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020 wraz z stosownymi projektami uchwał zarządu 
Powiatu w Oleśnie (wniosek wraz z projektami uchwał stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu). Ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia Uchwały Nr 39/106/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu 
Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy w powiecie oleskim (VI)” - Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 39/106/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego 
w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (VI)” - Działanie 7.1 Aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, stanowiącą 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 
Podpkt.f) 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag zarządził głosowanie w 
sprawie podjęcia uchwały Nr 39/107/2019 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa 
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania 
Powiatu Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy w powiecie oleskim (VI)” - Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 39/107/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu 
Oleskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (VI)” - Działanie 7.1 Aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, stanowiącą 
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
Popdkt.a) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy  z Gminą Radłów w 
sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej na dofinansowanie 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników PINB w Oleśnie w kwocie 3.000 zł 
(załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Radłów w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji 
celowej na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 
PINB w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Popdkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy  z Gminą Rudniki w 
sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej na dofinansowanie 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników PINB w Oleśnie w kwocie 2.000 zł 
(załącznik nr 24 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w umowy. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Rudniki w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji 
celowej na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 
PINB w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Popdkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy  z Gminą Praszka w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadań z 
zakresu nadzoru budowlanego na terenie Gminy Praszka na rzecz PINB w Oleśnie w 
kwocie 5.000 zł (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w umowy. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Praszka w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego na terenie 
Gminy Praszka na rzecz PINB w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Popdkt.d) 
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Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy  z Gminą Praszka w 
sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizacje inwestycji 
pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Gana i Dalachów" w 
kwocie 206.583,33 zł (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w umowy. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Praszka w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na 
realizację inwestycji pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w 
miejscowości Gana i Dalachów". 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Popdkt.e) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Praszka w 
sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji 
pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O polegająca na budowie drogi 
rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk" w kwocie 177.680,68 zł (załącznik nr 27 do 
niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w umowy. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
umowę z Gminą Praszka w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na 
realizację inwestycji pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O polegająca 
na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk". 
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Popdkt.f) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt aneksu do umowy z dnia 
28.06.2019r. z Gminą Praszka w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na 
realizację inwestycji pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O polegającej na 
budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Pilawy", w którym określa się 
ostateczne kwoty dofinansowania po zmianach (załącznik nr 28 do niniejszego 
protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w aneksu. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks do umowy z dnia 28.06.2019r. z Gminą Praszka w sprawie udzielenia 
dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn.:"Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1916 O polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku 
Praszka - Pilawy". 
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W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Popdkt.g) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt aneksu do umowy z dnia 
18.09.2019 z Gminą Dobrodzień na dofinansowanie w formie dotacji celowej 
wykonywania zadań w zakresie nadzoru budowlanego przez PINB w Oleśnie, w 
którym zmienia się brzmienie paragrafu 3 umowy w zakresie sposobu rozliczenia 
umowy (załącznik nr 29 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w aneksu. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks do umowy z dnia 18.09.2019 z Gminą Dobrodzień na dofinansowanie w 
formie dotacji celowej wykonywania zadań w zakresie nadzoru budowlanego 
przez PINB w Oleśnie. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Popdkt.h) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt aneksu do umowy z dnia 
21.05.2019r. z Gminą Olesno w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na 
realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda- Wysoka 
- Klekotna - etap III", w którym zmienia się brzmienie ustępu 3 w  paragrafu 1 oraz 
brzmienie paragrafu 2 umowy w zakresie wysokości dofinansowanie po ostatecznym 
rozliczeniu (załącznik nr 30 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w aneksu. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks do umowy z dnia 21.05.2019r. z Gminą Olesno w sprawie udzielenia 
dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1942 O Wygoda- Wysoka - Klekotna - etap III". 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.i) 

 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia w sprawie informacji o podpisaniu przez Pełnomocnika 
Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 
aneksu nr 1 do umowy nr WRR/000007/08/2019 o realizację przez samorząd 
powiatowy :Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze D. W 
związku z powyższym wnosi się o zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 
KRZ.041.1.2018  z dnia 12.09.2019r. z Gminą Olesno o dofinansowanie ze środków 
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PFRON projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między 
regionami III" w obszarze D, w którym wydłuża się termin realizacji zadania do 
21.02.2020r (pismo Wydziału wraz z projektem aneksu nr 1 z Gminą Olesno 
stanowią załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). Następnie ze względu na brak 
uwag wniósł o zawarcie w/w aneksu. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 1 do umowy nr KRZ.041.1.2018  z dnia 12.09.2019r. z Gminą Olesno o 
dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. "Program 
wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.2 
Podpkt.j) 
 
Sekretarz Danuta Antas przedstawił projekt aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 
23.10.2019r. zawartej z Gminą Olesno w sprawie ustalenia lokalu, w którym będzie 
usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego, w 
którym ustala się nowy harmonogram funkcjonowania Punktu (załącznik nr 32 do 
niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag wniósł o zawarcie w/w aneksu. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” zawarł 
aneks nr 1 do porozumienia z dnia 23.10.2019r. zawartej z Gminą Olesno w 
sprawie ustalenia lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego. 
W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i 
Wicestarosta Stanisław Belka. 
 
Ad.3 
Podpkt. a) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie w sprawie zwiększenia planu finansowego na realizację 
postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie o kwotę 500 zł (załącznik nr 33 do 
niniejszego protokołu). 
 
Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że wnioskowana kwota jest potrzebna na 
pokrycie kosztów przewozu osoby z miejsca zamieszkania do Domu Pomocy 
Społecznej w Lublińcu. Postanowieniem Sądu Rejonowy w Oleśnie mieszkaniec 
Klekotnej powinien zostać umieszczony w domu pomocy społecznej i zgodnie z 
przepisami realizacja postanowienia należy do starosty właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokonano rozeznania cenowego i najniższą ofertę 
złożył ZOZ w Oleśnie za 500 zł. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wystąpienie  z wnioskiem do Rady Powiatu w 
Oleśnie o zabezpieczenie środków wysokości 500 zł na pokrycie poniesionych przez 
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie wydatków związanych z 
realizacją postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu w Oleśnie o zabezpieczenie 
środków wysokości 500 zł na pokrycie poniesionych przez Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie wydatków związanych z realizacją 
postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie. 
 
Ad.3 
Podpkt. b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie 
w sprawie rozpowszechnienia wśród gmin powiatu apelu dot. akcji wsparcia osób 
poszkodowanych w tragicznym pożarze z 23.11.2019r. w Nadziejowie (załącznik nr 
34 do niniejszego protokołu). Wniósł o przekazanie go do gmin Powiatu Oleskiego. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Urzędu Miasta i Gminy w 
Otmuchowie w sprawie rozpowszechnienia wśród gmin powiatu apelu dot. 
akcji wsparcia osób poszkodowanych w tragicznym pożarze z 23.11.2019r. w 
Nadziejowie i postanowił go przekazać do gmin Powiatu Oleskiego. 
 
Ad.3 
Podpkt. c) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ratownictwa i Zdrowia w sprawie podjęcia decyzji o przystąpieniu w 2020 roku do 
kolejnej zmienionej edycji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" 
(załącznik nr 35 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, ze realizatorem programu są 
gminy, ale pośrednikiem jest powiat. Bez przystąpienia powiatu do programu gminy 
nie będą mogły starać się o środki. Wniósł o wyrażenie zgody na złożenie 
oświadczenia do Oddziału Opolskiego PFRON o wyrażeniu gotowości realizacji 
przez Powiat Oleski w 2020 roku "Programu wyrównywania różnic między regionami 
III". 
  
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na złożenie oświadczenia do Oddziału Opolskiego PFRON o wyrażeniu 
gotowości realizacji przez Powiat Oleski w 2020 roku "Programu 
wyrównywania różnic między regionami III". 
 
Ad.4 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił informację Przewodniczącej Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu Powiatu 
Oleskiego na 2020 rok (załącznik nr 36 do niniejszego protokołu). Komisja nie 
wniosła uwag i wniosków projekt budżetu. Wniósł o przyjęcie informacji. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął informację Przewodniczącej Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu 
Powiatu Oleskiego na 2020 rok. 
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Ad.5 
Podpkt.a) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła aneks nr 5 do arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, 
który spowodowany był zmniejszeniem się liczebności w pierwszej do 24 uczni co 
skutkuje likwidacja podziału na grupy na zajęciach języka niemieckiego i informatyki 
(załącznik nr 37 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie aneksu. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. 
 
Ad.5 
Podpkt.b) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo  Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Dobrodzieniu w sprawie wyceny wymiany monitoringu (załącznik nr 38 do 
niniejszego protokołu). Zostały przedłożone cztery wyceny, z którym najniższa 
wynosi 16.945 zł. Zaproponował zająć następujące stanowisko : widzi się potrzebę 
dokonania wymiany monitoringu, ale ze względu na brak możliwości zabezpieczenia 
środków finansowych i tym samym realizacji tego zadania w bieżącym roku, 
wskazuje jego realizację ze środków przyszłorocznego budżetu. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu w sprawie wyceny wymiany monitoringu. Widzi 
potrzebę dokonania wymiany monitoringu, ale ze względu na brak możliwości 
zabezpieczenia środków finansowych i tym samym realizacji tego zadania w 
bieżącym roku, wskazuje jego realizację ze środków przyszłorocznego 
budżetu. 
 
Ad.5 
Podpkt.c) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na podział kursu dokształcania 
zawodowego I stopnia w zawodzie tapicer jaki był planowany w terminie 7.01-
30.01.2020r. dla 40 słuchaczy, a w dniu 9 grudnia Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości 
Centrum Kształcenia Zawodowego przysłała prośbę o przyjęcia dodatkowo 8 
słuchaczy (załącznik nr 39 do niniejszego protokołu). Dyrektor proponuje podzielić tą 
grupę 48 słuchaczy na dwie grupy w dwóch terminach, co nie spowoduje potrzeby 
przyznania dodatkowych godzin wychowawczych. Dyrektor wcześniej złożył 
kalkulacje finansowe na grupę 40 osobową (wszyscy w internacie), według których 
po podniesieniu odpłatności za kurs od szkół o 100 zł szkoła by wyszła na plusie. 
Przy 40 uczniach musi być druga grupa wychowawcza (maksymalnie w grupie 35 
osób). Koszt kursu tj godzin dydaktycznych to 8.296 zł. Dyrektor w swoich 
kalkulacjach uwzględnił dochody z tytułu odpłatności za kurs oraz czynsz, ale nie 



13 
 

uwzględnił naliczanej subwencji. Średniorocznie w internacie przypada 2 uczniów, co 
stanowi kwotę subwencji w wysokości około 15.000 zł na miesiąc. W tym zakresie 
dyrektor zostanie poproszony o uzupełnienie kalkulacji.  
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” wyraził 
zgodę na podział kursu dokształcania zawodowego I stopnia w zawodzie 
tapicer w Zespole Szkół w Dobrodzieniu. 
 
Ad.5 
Podpkt.d) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkol w 
Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na : 
- zwiększenie czynszu w internacie szkoły z 160 zł na 180 zł na osobę za 
czterotygodniowy pobyt ucznia w internacie od 1.01.2020r., 
- zwiększenie odpłatności za kształcenie ucznia podczas kursu zawodowego przy 
Centrum Kształcenia Zawodowego z 540 zł na 640 zł na osobę od 01.01.2020r. 
Pismo stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 
Wyjaśniła, że ustalanie stawek czynszu jest w kompetencji dyrektora. 
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował zająć stanowisko, że w zakresie 
zwiększenia odpłatności za kształcenie ucznia podczas kursu zawodowego należy 
poprosić dyrektora o dodatkowe informacje o wysokościach tego rodzaju odpłatności 
w ościennych powiatach. 
 

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół w 
Dobrodzieniu z dnia 11.12.2019r. i postanowił: 
- w zakresie wyrażenia zgody na zwiększenie czynszu w internacie szkoły 
wyjaśnia, że ustalanie stawek czynszu jest w kompetencji dyrektora szkoły, 
- w zakresie zwiększenia odpłatności za kształcenie ucznia podczas kursu 
zawodowego zwraca się z prośbą do dyrektora szkoły o złożenia dodatkowych 
informacji o wysokościach tego rodzaju odpłatności w ościennych powiatach. 
 
Ad.5 
Podpkt.e) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła informację o planowanych 
kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży Powiatu 
Oleskiego na rok szkolny 2020/2021 wg danych szkół (załącznik nr 41 do niniejszego 
protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął z następującymi uwagami i poprawkami  
informację o planowanych kierunkach kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych dla młodzieży Powiatu Oleskiego na rok szkolny 
2020/2021 wg danych szkół: 
- w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie zaakceptowano propozycję szkoły 
dla klas o liczebności 24 uczniów, w Technikach i grupach zawodowych w 
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szkole branżowej I stopnia z zapisem, że jeśli nie będzie minimum 15 uczniów 
dany kierunek nie zostanie utworzony, 
- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie pozostawić 
po całej klasie w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk, natomiast w 
zawodzie technik architektury krajobrazu i technik hotelarstwa wykazać po 0,5 
klasy z zapisem, że jeśli nie będzie minimum 15 uczniów dany kierunek nie 
zostanie utworzony, 
- w Zespole Szkół w Gorzowie Śl. nie wykazywać szkoły branżowej I stopnia, 
- w Zespole Szkol w Dobrodzieniu w Liceum Ogólnokształcącym nie może 
wzrosnąć liczba rozszerzeń, natomiast w technikach ująć zapis, że jeśli nie 
będzie minimum 15 uczniów dany kierunek nie zostanie utworzony. Do 
wyjaśnienia sprawa wykazywania branżowej szkoły II stopnia, 
- w Zespole Szkół w Praszce w zakresie proponowanego nowego kierunku 
kształcenia  w zawodzie technik elektryk zwrócić się o informację do Zespołu 
Szkół Zawodowych w Oleśnie w sprawie podania ilości uczniów w zawodzie 
technik elektryk pochodzących w terenu Praszki i Gorzowa Śl., 
- w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce wykazać dwie klasy liceum 
ogólnokształcącego. 
Ponadto, na użytek wewnętrzny, należy sporządzić tabelę zawierającą 
dodatkową pozycję, w której zostanie wykazana możliwość utworzenia po 0,5 
klasy w poszczególnych zawodach w Technikach, który będzie stanowić tzw. 
„plan minimum” w zakresie kierunków kształcenia na kolejny rok szkolny. 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła wykaz planowanych 
kwalifikacyjnych kursów kwalifikacyjnych na rok szkolny 2020/2021 według danych 
ze szkół (załącznik nr 42 do niniejszego protokołu). 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie przyjął wykaz planowanych kwalifikacyjnych kursów 
kwalifikacyjnych na rok szkolny 2020/2021 według danych ze szkół. 
 
Ad.5 
Podpkt.f) 
 
Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Stowarzyszenia Oświaty i 
Wychowania we Wrocławiu w sprawie wsparcia finansowego organizacji uroczystości 
82 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków (załącznik nr 43 do niniejszego protokołu). 
Zaproponował udzielić odpowiedzi, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
stowarzyszenia mogą ubiegać się o środki z budżetu powiatu poprzez złożenie oferty 
do ogłaszanego konkursu ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań 
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Stowarzyszenia Oświaty i 
Wychowania we Wrocławiu w sprawie wsparcia finansowego organizacji 
uroczystości 82 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków i w obecności 5 członków 
jednogłośnie „za” postanowił udzielić odpowiedzi, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami stowarzyszenia mogą ubiegać się o środki z 
budżetu powiatu poprzez złożenie oferty do ogłaszanego konkursu ofert na 
wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe. 
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Ad.5 
Podpkt.g) 
 
Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Kuratorium Oświaty w 
Opolu w sprawie wskazania poradni, w której w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 
grudnia 2023r. zespoły będą wydawać orzeczenia oraz opinie dla dzieci i uczniów 
niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera (załącznik nr 44 do niniejszego protokołu). Do tej pory to 
zadanie wykonuje Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie do 
końca tego roku.  
 
Starosta Roland Fabianek zaproponował wskazać PPPP w Oleśnie jako poradnię 
wskazaną do wykonywania wnioskowanych zadań. 
 
W związku z pismem Kuratorium Oświaty w Opolu, Zarząd Powiatu w Oleśnie w 
obecności 5 członków jednogłośnie „za” wskazał Publiczną Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie, w której w okresie od 1 stycznia 
2020r. do 31 grudnia 2023r. zespoły będą wydawać orzeczenia oraz opinie dla 
dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 
słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
 
Ad.6 
 
Zastępca Naczelnika Rafał Halski przedstawił wniosek PIGB „GEOPLUS” Andrzej 
Rubczewski z Elbląga w sprawie przedłużenia terminu wykonania umowy z dnia 
25.10.2019r. w sprawie wykonania prac geodezyjnych stanowiących uzupełnienie 
prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości 
Pludry i Pietraszów (załącznik nr 45 do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Roland Fabianek zapytał na jakim etapie prac jest firma. 
 
Naczelnik Mariusz Chlebowski wyjaśnił, że badał zasadność wniosku. Uwagi są 
uzasadnione. Jeśli nie będzie zgody na wydłużenie terminu wykonania, należy 
naliczyć odsetki, które będą naszym dochodem. Jednak nie będzie to w porządku do 
sprawy przedłużania terminu wykonania dla firmy Geoserwis. 
 
Starosta Roland Fabianek wniósł o wystąpienie do firmy PIGB „GEOPLUS” Andrzej 
Rubczewski z Elbląga o udokumentowanie stanu zaawansowania prac określonych 
w umowie celem ponownego rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
w dniu 19.12.2019r. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z wnioskiem PIGB „GEOPLUS” Andrzej 
Rubczewski z Elbląga w sprawie przedłużenia terminu wykonania umowy z 
dnia 25.10.2019r. w sprawie wykonania prac geodezyjnych stanowiących 
uzupełnienie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w 
miejscowości Pludry i Pietraszów i wnioskuje o wystąpienie do w/w firmy o 
udokumentowanie stanu zaawansowania prac określonych w umowie celem 
ponownego rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 
19.12.2019r. 
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Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił sprawozdanie zbiorcze z realizacji 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w Powiacie Oleskim za 11 miesięcy 2019 roku, z którego wynika, że 
tylko w stopniu nauczyciela mianowanego jest niedobór na 6.312,57 zł (załącznik nr 
46 do niniejszego protokołu). Jest jeszcze jeden miesiąc i te dane mogą się zmienić. 
 
Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że rata PIT za listopad wynosiła 1,2 
mln zł i licząc taką samą ratę za grudzień to w zakresie realizacji dochodów PIT był 
by niedobór na 170.000 zł. Nie mamy przekazanych na konto środków jako 
zwiększeń dofinansowań na ścieżki rowerowe 534.000 zł, wpływu dotacji z Gminy 
Praszka – 361.000 zł. Kredyt nie został zaciągnięty, ale będzie możliwość na 
przyszły rok. Nie ma problemu z planami, ale nie ma gotówki na koncie.  
 
Ad.7 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 
z 38 posiedzenia z dnia 29.11.2019r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 38/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 29 listopada 2019 roku. 

 
Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 39 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 
 
 


