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Protokół Nr 167.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 14:20

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Krzysztof Hajdukiewicz
- Aneta Werońska
według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 oraz osoby zaproszone zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła jego obradom 
pani Małgorzata Jalowska -Wicestarosta, która oznajmiła, iż na podstawie listy obecności stwierdza 
jego prawomocność. Nieobecna 1 osoba pan Tomasz Staniek.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:

a) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu 
Opatowskiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko",

b) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
c) w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki kierownika Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie,
d) w sprawie odwołania ze stanowiska osoby zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu 

„Senior - WIGOR" w Opatowie,
e) w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie,
f) w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki kierownika Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska odczytała zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie 
zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.

Wobec ich braku zapytała, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Kontynuując pani Wicestarosta zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta przeszła do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu 

Opatowskiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani mecenas Annie Piątkowskiej, która poinformowała, że 
sama strategia rozwoju powiatu była już przedmiotem konsultacji społecznych, nie mniej 
jednak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stanęła na stanowisku, że powinna zostać 
opracowana prognoza oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym zarówno 
strategia, jak i prognoza jako jedność podlegają przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 
Ponadto konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej poprzez składanie 
wypełnionych formularzy stanowiących załącznik do ogłoszenia. Uzupełnione formularze 
będzie trzeba będzie składać do skrzynek umieszczonych w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Opatowie lub w formie skanu na adres: inwestycje@opatow.pl albo ustnie do protokołu do 
dnia 17 lutego 2022 r. włącznie.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 167.7.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale 
Finansowym, która poinformowała, że Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie 
wydatków budżetowych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie, Powiatowym Środowiskowym Domu 
Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 510 zł 
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych w związku z wycofaniem 
się wybranego oferenta i przyjęciu następnej w kolejności oferty.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 167.8.2022 o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu 
w 2022 roku, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
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„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki kierownika Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie,
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która powiedziała, że w dniu 24.01.2022 r. p.o 
kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie 
złożył pisemną rezygnację z pełnienia obowiązków z przyczyn osobistych. Nadmieniła, iż była 
prośba o odwołanie z dniem 31.01.2022 r. Dodała, iż prosi Członków Zarządu Powiatu 
o przychylenie się do niniejszej rezygnacji.

Pani Wicestarosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 167.9.2022 w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego 
obowiązki kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D 
w Opatowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

a) w sprawie odwołania ze stanowiska osoby zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu 
„Senior-WIGOR" w Opatowie.
Pani Wicestarosta oznajmiła, że w związku ze złożoną rezygnacją pełniącego obowiązki 
kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie zaproponowano 
kandydaturę pani Renaty Śpiewak, która obecnie zastępuje kierownika Dziennego Domu 
„Senior - WIGOR" w Opatowie. Dodała, że kandydatka wyraziła zgodę i chęć objęcia 
zaproponowanej funkcji, dlatego też został przygotowany projekt uchwały dot. odwołania jej 
z dotychczasowego stanowiska. Następnie zapytała, czy ktoś chciał by zabrać głos lub ma 
uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 167.10.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.
Pani Wicestarosta odczytała treść projektu uchwały w sprawie powierzenia obowiązków 
kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie, po 
czym zapytał, czy są pytania.
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Wobec ich braku zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 167.11.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki kierownika Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu 
obowiązki kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D 
w Opatowie, po czym zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 167.12.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta poinformowała o przejściu do realizacji 
kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w bieżącym punkcie 
posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pani Wicestarosta przeszła do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pani Wicestarosta wypowiedziała formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:50).

Protokolant. /
Justyoa-Zdyb^ / —

Wicestarosta

Małgorzata Jalowska
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