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Protokół Nr 150.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 13 października 2021 r. godz. 14:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- 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. Nieobecna 1 osoba 
pan Krzysztof Hajdukiewicz.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na 

temat bieżącego funkcjonowania jednostki.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:

a) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku,

b) w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania 
złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie opatowskim w 2022 r.,

c) o zmianie uchwały w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opatowie do kategorii majątku zużytego i wyrażenia zgody na jego 
sprzedaż oraz likwidację,

d) w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Opatowskiego do składu 
Komisj i Inwentaryzacyj nej,

e) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 r.,
f) o zmianie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury 

w Opatowie,
g) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Kultury w Opatowie,
h) w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do 

kompetencji kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia 
publicznego.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwal Rady Powiatu w sprawie:
a) w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2021 roku,
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b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na 2022 r.

5. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z pisemną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. informacji 

o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.
6. 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 4 członków zarządu.
„Za” - 4 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 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad.2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie na temat bieżącego funkcjonowania jednostki.
Pan Starosta odczytał treść informacji przedłożonej przez dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury w Opatowie na temat bieżącego funkcjonowania jednostki, która stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.
Zarząd zapoznał się z ww. materiałem.

Następnie pan Starosta poinformował o przejściu do kolejnego puntu porządku posiedzenia.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku. 
Następnie udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownik Wydziału Organizacji 
i Nadzoru.

Głos zabrała pani Ewa Masternak - kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru, która 
powiedziała, że konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 
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prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego 
w roku 2022 ogłaszany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ww. zakresie. 
Dodała, że w przedłożonym ogłoszeniu ujęto działania osłonowe w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uwzględniono zapisy wynikające 
zuchwały Nr XLVII.54.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2022 rok”.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu 
uchwały.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 150.85.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

b) w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania 
złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie 
opatowskim w 2022 r.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na członków 
komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w powiecie opatowskim w 2022 r„ a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W glosowaniu jawnym uchwała Nr 150.86.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w glosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

c) o zmianie uchwały w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opatowie do kategorii majątku zużytego i wyrażenia zgody na jego 
sprzedaż oraz likwidację.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
zakwalifikowania majątku ruchomego Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie do 
kategorii majątku zużytego i wyrażenia zgody na jego sprzedaż oraz likwidację. 
Następnie udzielił głosu pani mecenas Ewelinie Płatek - Kosior.

Głos zabrała pani Ewelina Płatek - Kosior - obsługa prawna starostwa, która 
poinformowała, że przeprowadzony został operat szacunkowy przez biegłego 
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rzeczoznawcę majątkowego, który ustali! następujące wartości pojazdów: na kwotę 7700 
zł oraz 8800 zł. W związku z tym, że w poprzednio podjętej uchwale wskazano wartość 
rynkową na 15.000 zł oraz 18.000 zł należało zaktualizować ich wartość.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu 
uchwały.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 150.87.2021 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.

d) w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Opatowskiego do 
składu Komisji Inwentaryzacyjnej,
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania dwóch przedstawicieli 
Zarządu Powiatu Opatowskiego do składu Komisji Inwentaryzacyjnej, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwala Nr 150.88.2021 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.

e) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 r.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków 
budżetu powiatu w 2021 roku. Następnie udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - 
inspektorowi w Wydziale Finansowym, która poinformowała, że w niniejszym projekcie 
uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez zwiększenie dochodów 
i wydatków budżetu o kwotę - 237.492 zł. Zwiększenie dochodów w dziale 851 Ochrona 
zdrowia o kwotę 237.492 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest 
przeznaczone na pokrycie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie 
zdrowotne dla osób bezrobotnych. Ponadto w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się 
zmiany w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach: Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy w Dębnie oraz Starostwo Powiatowe w Opatowie. Pani Agnieszka 
Masternak dodała, że dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne 
roczne o kwotę 46.796 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie 
opinii i badań geologicznych terenu pod budowę Inkubatora Przedsiębiorczości we 
Wlostowie” o kwotę 36.686 zł, zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie 
dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
części pomieszczeń zlokalizowanych na Parterze Budynku C położonego przy ul. 
Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” o kwotę 
8.610 zł, a także zwiększeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa oraz 
przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
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budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP II” o kwotę 1.500 
zł.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu 
uchwały.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie ww. projekt.
W głosowaniu jawnym uchwala Nr 150.89.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w glosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

t) o zmianie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania 
Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie. Dodał, że zmiana następuje 
w związku ze zmianą nazwiska pani dyrektor.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu 
uchwały.
Wobec ich braku poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwala Nr 150.90.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

g) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Kultury w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie, a następnie 
zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie ww. projekt.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 150.91.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

h) w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do 
kompetencji kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia 
publicznego.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do 
wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego 
w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zapytał, czy są pytania lub 
uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
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Wobec ich braku poddał pod glosowanie ww. projekt.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 150.92.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w glosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

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

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 roku.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do 
uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Następnie udzielił głosu 
pani Katarzynie Ambryszewskiej — kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opatowie.

Głos zabrała pani Katarzyna Ambryszewska - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opatowie, która powiedziała, że w związku ze zwiększonymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych 
w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób 
niepełnosprawnych proponuje się przeznaczyć na ten cel część środków PFRON 
w wysokości 62 395.00 zł. Środki te są niewykorzystane w ramach dofinansowania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
w kwocie 22 395,00 zł oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 
w kwocie 40 000.00 zł, a więc łączna kwota zwiększenia wynosi 62 395.00 zł.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających na 2022 r.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r., 
a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy „przeciw'’ - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

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

Ad.5. Sprawy organizacyjne,
a) Zapoznanie się z pisemną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot, informacji 

o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.
Pan Starosta odczytał treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. informacji 
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z ww. materiałem, który stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu.

Pan Starosta poprosił pana Andrzeja Gajka - członka Zarządu Powiatu w Opatowie, o to 
by kontrolował i podpisywał przetargi, jak również zwiększył bieżący nadzór nad 
Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Powiatu.

Kontynuując pan Starosta zapytał, czy ktoś ma sprawy do omówienia w bieżącym punkcie 
posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu”.
Na tyiry posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:55).

Rrótok
Justyn:

Starcia Opato^s^

Tomasz Stanią
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