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BRZ.0022.36.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 41/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 27 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. Roman Neugebauer      - Skarbnik Powiatu 
2. Ewa Cichoń       - Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
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 1310. 
Posiedzenie zakończono o godzinie 1350 

 

Porządek 38 posiedzenia: 
1. I część posiedzenia: 

a) podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Oleskiego na rok 2020, 

b) podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego na 
sesję w dniu 27.17.2019r., 

c) podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w 
Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr 
V/26/2019          z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i 
środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 
rok. 

 
 
2. II część posiedzenia: 

a) podjęcie uchwał: 
   - Nr 41/110/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
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     budżetowych, 
   - Nr 41/111/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
   - Nr 41/112/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
     Budżetowych, 
   - Nr 41/113/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
   - Nr 41/114/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek  
     Budżetowych, 

b) zapoznanie się informacją o z realizacji wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Oleski, 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
I CZĘŚĆ 
 
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 poinformował, że przygotowany został projekt 
wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do 
projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Oleskiego na rok 2020 zawierający zmiany omówione na posiedzeniu w dniu 
19.12.2019r. oraz dodatkowo ujęta została zmiana dotycząca rozliczenia wydatków 
rzeczowych w Zespole Szkół w Oleśnie w końcówce roku 2019 i proponuje się 
zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80120, a zwiększa się w rozdziale 
80195. Następnie omówił wniosek 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 27.12.2019r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 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 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Oleskiego na rok 2020. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie 
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w 
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Oleśnie z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego 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 27.12.2019r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Oleskiego. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 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 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oleskiego. 
 
Ad.1 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w 
sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28 lutego 
2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego 
na 2019 rok zgodnie z uzasadnieniem stanowiący wraz z projektem uchwały 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Wniósł o przyjęcie w celu przedłożenia 
Radzie Powiatu w Oleśnie omówionego projektu uchwały. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” 
postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie projekt uchwały Rady 
Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr 
V/26/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków 
finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok. 
 
Starosta Roland Fabianek ogłosił przerwę w obradach informując jednocześnie, że 
wznowienie obrad nastąpi po sesji Rady Powiatu w Oleśnie. 
 
 
II CZĘŚĆ po sesyjna 
 
Ad.2 
Podpkt.a) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 41/110/2019 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 XIII/96/2019 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 41/110/2019. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 41/110/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 41/111/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, 
że został przygotowany w związku z następującymi wnioskami: 

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie 
dokonania zmian w planie wydatków (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), 

- Zespołu Szkól w Gorzowie Śl. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków 
(załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), 

- I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie dokonania przeniesień planowanych 
wydatków (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce o dokonanie przeniesień 
planowanych wydatków pomiędzy paragrafami (załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu), 

- Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie dokonania przeniesień w planie 
wydatków (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 41/111/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 41/111/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 41/112/2019 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 41/111/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Oleskiego oraz w związku z następującymi wnioskami: 

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie (załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu), 

- Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 

- Zespołu szkól w Dobrodzieniu (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 41/112/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 41/112/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 41/113/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, że 
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został przygotowany w związku z informacja Wojewody Opolskiego w sprawie 
zwiększeniem dotacji na wynagrodzenie konserwatora zabytków w Powiecie Oleskim  
(załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 41/113/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 41/113/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 41/114/2019 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 41/113/2019 w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Oleskiego. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 41/114/2019. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 41/114/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
Podpkt.b) 
 
Wicestarosta Stanisław Belka przestawił informację o realizacji wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleski (załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu), z której wynika, że w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego nauczycieli zostały zachowane średnie wynagrodzenia. 
 
Starosta Roland Fabianek poinformował, że audytor przedłożył w Starostwie 
Powiatowym w Oleśnie następujące dokumenty: 
- plan audytu na rok 2020, 
- sprawozdanie z zadania audytowego zapewniającego z przeprowadzonego audytu 
w 2019 roku w Zespole Szkół w Dobrodzieniu. 
 
Ad.2 
Podpkt.c) 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 

z 40 posiedzenia z dnia 19.12.2019r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 

protokół Nr 40/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 19 grudnia 2019 roku. 

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 41 posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie. 
Na tym protokół zakończono. 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 


