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Protokół Nr 173.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 31 marca 2022 r. godz. 12:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- 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 otworzył i przewodniczył jego obradom pan 
Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy obecności stwierdza jego 
prawomocność.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia do Staropolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na 2023 rok oraz 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
b) w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie,
c) w sprawie powierzenia obowiązków osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior 

+" w Stodołach - Koloniach,
d) w sprawie udzielenia upoważnienia osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior 

+" w Stodołach - Koloniach,
e) w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 1 nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Opatowskiego przeznaczonych do najmu,
f) w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatowego obejmującej okres od 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku,
g) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 

rok,
h) w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do 

kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na jego nieodpłatne przekazanie,
i) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie zapytał, czy 
są uwagi do porządku obrad.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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Kontynuując pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia do Staropolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na 2023 rok oraz 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Pan Starosta udzielił głosu panu Konradowi Mendykowi - kierownikowi Referatu Administracyjno 
- Gospodarczego, który poinformował, że Powiat Opatowski zdecydował się przystąpić do 
porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 
r., w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, której Liderem będzie Powiat 
Starachowicki w celu zyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej dla Starostwa 
Powiatowego w Opatowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.
Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.28.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.29.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie powierzenia obowiązków osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior 
+" w Stodołach - Koloniach.
Pan Starosta poinformował, że p.o. kierownik Dziennego Domu „Senior +" w Stodołach - 
Koloniach poprosił o 3-miesięczny urlop z powodów osobistych, dlatego też konieczne jest 
powierzenie obowiązków osobie zastępującej p.o. kierownika. Zaproponował kandydaturę pani 
Ilony Roleckiej - Piernikorz, która posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy 
w pomocy społecznej, a ponadto zna specyfikę tej jednostki. Kontynuując zapytał, czy kandydatka 
wyraża zgodę.
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Pani Ilona Rolecka - Piernikorz wyraziła zgodę.

Następnie pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia obowiązków osobie 
zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.30.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie udzielenia upoważnienia osobie zastępującej p.o, kierownika Dziennego Domu „Senior 
+" w Stodołach - Koloniach.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia osobie zastępującej 
p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach, a następnie zapytał, czy są 
pytania.

Wobec ich braku poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.31.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

e) w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 1 nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Opatowskiego przeznaczonych do najmu.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Mieniem, który omówił projekt uchwały wskazują, iż chodzi o pomieszczenie, które jest wynajęte 
pod potrzeby Banku Spółdzielczego na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie 
(stawka za wynajem to 407,54 zł miesięcznie powiększona o obowiązującą stawkę VAT).

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały, po czym zapytał, czy są pytania lub uwagi do 
przedłożonego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.32.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

f) w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatowego obejmującej okres od 1 stycznia 2021 
roku do 31 grudnia 2021 roku.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Mieniem, który poinformował, że w skład informacji o stanie mienia wchodzi: wykaz 
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przysługujących Powiatowi Opatowskiemu praw własności, wykaz przysługujących praw 
posiadania do nieruchomości oraz wykaz innych niż własność praw majątkowych przysługujących 
Powiatowi Opatowskiemu, wykaz zmian w stanie mienia powiatu w porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego oraz wykaz dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw 
własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania. Dodał ponadto, że 
w sprawozdaniu przyjmuje się wartość mienia stanowiącego własność Powiatu Opatowskiego 
ustalonego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszącego 240 min 895 tys. zł i obejmującego 94,4223 
ha powierzchni gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz dróg.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 
powiatowego obejmującej okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.33.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

g) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 
rok.
Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym, 
która powiedziała, że sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami: dochody 120 711 592,67 
zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12 690 176,76 zł. Wydatki 
to kwota 109 121 337,28 zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
12 690 176,76 zł, nadwyżka 11 590 255,39 zł, przychody 28 622 134,20 zł, rozchody 0,00 zł. 
Następnie dochody gromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych to kwota 651 059,20 zł, natomiast wydatki finansowane dochodami 
gromadzonymi na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to 
kwota 651 059,20 zł.

Następnie pan Starosta powiedział, że całość materiału została przesłana drogą elektroniczną, po 
czym zapytał, czy są pytania lub uwagi w związku z przedłożonym projektem uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta odczytał treść projektu uchwały, a następnie 
poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.34.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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h) w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do 
kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na jego nieodpłatne przekazanie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego 
Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na jego 
nieodpłatne przekazanie. Kontynuując wskazał, że chodzi nieodpłatne przekazanie majątku 
ruchomego w postaci dwóch wiat przystankowych zgodnie z zasadami, które przewidują, że 
jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce składnik majątkowy z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych. Następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego 
projektu uchwały.

Wobec ich braku poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.35.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

i) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu, który poinformował, 
że poprzedni regulamin został uchwalony w roku 2019, do którego na przestrzeni lat zostało 
wprowadzone 6 zmian. Z uwagi na znaczny zakres tych zmian zasadnym jest przyjęcie nowego 
regulaminu. Pan Sekretarz poinformował, że zgodnie z wnioskami kierowników komórek 
organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy dokonano zmian 
i aktualizacji dotychczas obowiązującego regulaminu, celem ujednolicenia zapisów zgodnie 
zobowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo uwzględniono również nowoutworzone komórki 
tj. samodzielne stanowisko ds. kadrowych, symbol KD (wydzielone z Wydziału Organizacji 
i Nadzoru, po zmianie podlegające sekretarzowi), koordynator ds. dostępności, symbol D 
(podległe staroście), oraz pełnomocnika ds. zgłoszeń, symbol Z (również podległe staroście). 
Zaznaczył, że powyższe zmiany wynikają odpowiednio w zakresie koordynatora ds. dostępności - 
z zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami i ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz co do pełnomocnika ds. zgłoszeń - z zapisów 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa Unii (dotyczącej tzw. „sygnalistów"). Ponadto dodał, że proponuje 
się również wydzielenie z Wydziału Organizacji i Nadzoru referatu administracyjno- 
gospodarczego, wieloosobowego stanowiska ds. informatyki oraz stanowiska ds. obsługi 
archiwum zakładowego i utworzenie w tym zakresie Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, co 
pozwoli na efektywniejszą pracę tych komórek.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 173.36.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta Tomasz Staniek poinformował, że wszystkim Członkom Zarządu Powiatu zostało 
przesłane do zapoznania się drogą elektroniczną sprawozdanie z realizacji planów kontroli 
przeprowadzonych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie za rok 2021. 
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 13:00).

ProtokQant.il
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\ 1/ Starosta Opatowski
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