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odbytego w dniu 22 września 2021 r. godz. 10:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Aneta Werońska
według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 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. Nieobecne 2 osoby 
pan Andrzej Gajek oraz pan Krzysztof Hajdukiewicz.

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

a) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi 
gminnej;

b) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2021 r.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i porządku 
obrad.
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 3 członków zarządu.
„Za” - 3 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

Kontynuując pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 3 członków zarządu.
„Za” - 3 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

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

Ad. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi 

gminnej.
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Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej. Następnie zapytał, czy są 
pytania lub uwagi.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwala Nr 148.79.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za” - 3 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

b) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2021 r.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która 
poinformowała, że zmiany następują w związku z wnioskami przedłożonymi przez 
poszczególne wydziały starostwa. Dotyczą wydatków budżetowych w rozdziałach 
70005,75019,75020, 75075, 75515, 75818, 80102 i 92605.

Kontynuując pan Starosta odczytał treść powyższego projektu uchwały, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 148.80.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za” - 3 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

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

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Kontynuując pan Starosta zapytał, czy ktoś ma sprawy do omówienia w realizowanym 
punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta 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. 10:15).

Protokoifant: I
Ju^na/Ktyb I

Starta Opatowski

Tomasz Staniek
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