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BRZ.0022.37.2019 
 

PROTOKÓŁ Nr 42/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie 

odbytego w dniu 31 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 
  
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 835 
 

Porządek 42 posiedzenia: 
1. Podjęcie uchwał: 

a) Nr 42/115/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
b) Nr 42/116/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 

budżetowych, 
c) Nr 42/117/2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków. 

2. Sprawy różne. 
3. 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 42/115/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego i wyjaśnił, 
że został przygotowany w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Zawodowych w 
Oleśnie w sprawie dokonania przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
 

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 42/115/2019. 
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Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 42/115/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego, 
stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 
Podpkt.b) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 42/116/2019 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 42/115/2019 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 42/116/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 42/116/2019 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek 
budżetowych, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.1 

Podpkt.c) 
 
Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 
Oleśnie Nr 42/117/2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych 
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków i wyjaśnił, że został 
przygotowany w związku z zapisami  §12 pkt.5 Uchwały Rady Powiatu Nr 
XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
oleskiego na 2020 rok. 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie 
w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 42/117/2019. 
 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” podjął 
Uchwałę Nr 42/117/2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 
Brak spraw różnych. 
 
Ad.3 
 
Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu 
z 41 posiedzenia z dnia 27.12.2019r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

 
Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” przyjął 
protokół Nr 41/2019 z posiedzenia odbytego w dniu 27 grudnia 2019 roku. 
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Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku 
obrad, dokonał zamknięcia 42 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 
 
 

 
 
 


