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Protokół Nr 155.2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 17 listopada 2021 r. godz. 15:00

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Aneta Werońska
- Krzysztof Hajdukiewicz
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.

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

a) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w 2022 r.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2021-2026,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok,
c) w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 

1 w Opatowie,
d) w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
e) w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 

w Opatowie,
f) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
g) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Opatowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów,

h) w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021- 
2030" dla Powiatu Opatowskiego,

i) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026,

j) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjne - 
Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opatowskiego,

k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu,
I) w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych.

4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
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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.
O głos poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która powiedziała, że w otrzymanym 
porządku obrad nie widzi ujętej sprawy dotyczącej dwuetapowego postępowania dotyczącego 
Manufaktury we Włostowie, gdyż prosiła by zostało ujęte w dzisiejszej tematyce posiedzenia. Pani 
Wicestarosta powiedziała, że proponuje, aby na salę obrad poprosić panią kierownik Wydziału 
Inwestycji i Promocji Powiatu, która udzieli wyjaśnień.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma jeszcze uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec braku innych głosów zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku posiedzenia. 
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos (pani Małgorzata Jalowska).

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 wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w 2022 r.
Pan Starosta udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru, 
która poinformowała, że w dniu 10 listopada 2021 r. komisja konkursowa powołana uchwałą 
Zarządu Powiatu w Opatowie przeprowadziła czynności związane z oceną formalną 
i merytoryczną złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert ocenia m. in.: kompletność, czytelność 
przedłożonych dokumentów, możliwość realizacji zadania publicznego oraz organizację 
pozarządową, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, proponowaną jakość wykonania zadania 
i kwalifikacje osób. Pani kierownik dodała, że w postępowaniu komisja stwierdziła, iż do dnia 
8 listopada do godz. 9:00 ustalonego terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta. Komisja 
konkursowa przeprowadziła zgodnie z ogłoszeniem zbadanie złożonej oferty na realizację 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r. Oferta 
złożona przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego spełniła wymogi formalne 
i w ocenie merytorycznej uzyskała 119 pkt na 167 pkt. Ponadto Komisja przedłożyła zarządowi 
protokół z przeprowadzonych czynności i zarekomendowała wybór ww. organizacji 
pozarządowej.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru 
oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
w 2022 r.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 155.104.2021 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.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad.3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2021-2026.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która powiedziała, że 
w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 
2021 - 2026. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2021 rok 
o kwotę 1.495.133 zł i zmniejszenia planu wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 893.828 zł. 
Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 2.388.961 zł, 
a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2021 i po zmianie wynik 
budżetu - deficyt wyniesie 6.918.781 zł. Ponadto w niniejszym projekcie uchwały zwiększa się 
wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku o kwotę 107.444 
zł.

Następnie 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 projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2026 został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany 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.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.
Pan Starosta udzielił ponownie głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która 
poinformowała, że zadanie, o którym mówiła pani Wicestarosta zostało wprowadzone do 
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 
2021 rok. Następnie pani Skarbnik poinformowała o zmianach wprowadzonych w niniejszym 
projekcie uchwały, a mianowicie:
1) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 778.864 zł wynika z Załącznika 
do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i stanowi środki na uzupełnienie 
subwencji ogólnej w 2021 roku na realizację bieżących zadań własnych Powiatu.
2) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 150.000 zł dotyczy 
środków z PFRON, które były przeznaczone na realizację zadania „Dostosowanie łazienek oraz 
urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym 
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Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie", a które nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym 
ze względu na znaczący wzrost cen, który uniemożliwił wykonanie powyższego zadania 
w założonym planie.
3) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.976 zł 
dotyczy przyznanej dla nauczyciela SOSW w Niemienicach nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
4) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16.997 zł 
dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 
2 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
5) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.000 zł 
dotyczy zwrotu przez Gminy kosztów przejazdu uczniów SOSW Dębno wraz z opiekunem, zwrotu 
kosztów wyżywienia wychowanków oraz środków otrzymanych z PUP w Opatowie na 
sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika Ośrodka, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
6) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000 zł 
dotyczy wyższych wpływów z odpłatności za wyżywienie uczniów SOSW w Sulejowie.
7) zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 35.130 zł dotyczy środków otrzymanych 
z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW typu Specjalistyczne - 
Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
8) zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 33.504 zł dotyczy środków otrzymanych 
z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW w Nieskurzowie 
Nowym, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
9) zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 22.926 zł dotyczy środków otrzymanych 
z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW w Tarłowie, 
zatrudnionych w ramach umów z PUP.
10) zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 18.796 zł dotyczy środków 
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW 
w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
11) zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 19.971 zł dotyczy środków 
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników POW Nr 1 
w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
12) zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 46.987 zł dotyczy środków 
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 6 pracowników COPOW 
w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się 
zmniejszenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 
2.388.961 zł w związku z:
> zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na 
potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej" o kwotę 2.235.211 zł w związku 
z przeniesieniem ich do roku 2022;

> zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego na potrzeby budowy Inkubatora Przemysłowego we Włostowie" o kwotę 153.750 
zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2022 poprzez włączenie do zadania wieloletniego 
„Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej", przy czym kwota 
zaplanowana na ten cel w 2022 roku jest niższa i wynosi 146.985 zł. Ponadto dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 
roku o kwotę 107.444 zł w związku z:
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> przeniesieniem do zadań wieloletnich zadania rocznego „Rozbudowa oraz przebudowa 
istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej" z planem w kwocie 43.050 zł;

> utworzeniem zadania „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej" - 
plan roku 2021 w kwocie 166.394 zł, na który składają się:

a ) plan zadania wieloletniego „Wykonanie Master Planu opracowanego na potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie" o wartości 
102.000 zł;
b ) plan zadania rocznego „Wykonanie opinii i badań geologicznych terenu pod budowę 
Inkubatora Przemysłowego we Włostowie" o wartości 55.634 zł;
c ) zwiększenie wydatków w kwocie 8.760 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji 
i mapy do celów projektowych.
Kontynuując pani Skarbnik poinformowała, że dla zadania wprowadza się plan na 2022 rok 
w kwocie 9.257.884 zł (w tym na opracowanie Diagnozy i analizy stanu, zawierającej analizę 
uwarunkowań instytucjonalno - prawnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
Manufaktury Spożywczej w kwocie 113.160 zł oraz wykonanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego na potrzeby budowy Inkubatora Przemysłowego w kwocie 146.985 zł) oraz na 2023 
rok w kwocie 8.141.579 zł;
- wycofaniem przedsięwzięcia „Wykonanie Master Planu opracowanego na potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie" o wartości 
102.000 zł w związku z włączeniem go do zadania wieloletniego „Budowa Świętokrzyskiego 
Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej". Wskazała również, że w przedmiotowym projekcie 
uchwały dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 
2.782.045 zł w związku z:
- zmniejszeniem wartości zadania „Budowa garażu" w DPS Czachów o kwotę 4.400 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie lonżownika - ujeżdżalni dla koni w celu prowadzenia zajęć 
z hipoterapii, onoterapii i aIpakoterapii" w SOSW w Niemienicach o wartości 40.000 zł;
- wycofaniem z realizacji zadania „Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - 
sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 
w Opatowie" o wartości 330.000 zł, które nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym 
ze względu na znaczący wzrost cen, który uniemożliwił jego wykonanie w ramach ustalonego 
planu;
- wycofaniem z zadań rocznych zadania „Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby 
placówki opiekuńczo - wychowawczej" o wartości 2.278.261 zł i przeniesieniem go do zadań 
wieloletnich;
- wycofaniem z zadań rocznych zadania „Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na 
potrzeby budowy Inkubatora Przemysłowego we Włostowie" o wartości 153.750 zł w związku 
z przeniesieniem wydatków na nie do roku 2022 poprzez włączenie do zadania wieloletniego 
„Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej";
- wycofaniem z zadań rocznych zadania „Wykonanie opinii i badań geologicznych terenu pod 
budowę Inkubatora Przemysłowego we Włostowie" o wartości 55.634 zł w związku 
z przeniesieniem wydatków na nie do zadania wieloletniego „Budowa Świętokrzyskiego 
Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej".
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Pan Starosta udzielił głosu pani Anicie Tutak - Skórskiej, która w odniesieniu do pytania pani 
Wicestarosty dotyczącego zadania związanego z budową Manufaktury we Włostowie 
poinformowała, że dwuetapowość wystąpi jedynie w odniesieniu do szacowania tj. zostanie 
zlecona w jednej umowie analiza instytucjonalna wraz z optymalizacją struktury właścicielskiej: 
diagnoza i analiza stanu. Pierwszy zostanie wykonany etap analizy prawnej, możliwości 
powstania manufaktury w strukturach powiatu i po pozytywnym potwierdzeniu takiej 
możliwości będzie realizowany drugi etap dot. zasadności ekonomicznej powstania inwestycji. 
Dodała, że jeżeli pierwszy etap wyjdzie negatywnie drugi etap nie będzie zlecany.

Następnie 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 projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2021 r. został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

c) w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 
1 w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu 
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Poinformował, że zostały przygotowane 
w sumie 3 projekty uchwał dotyczące nadania imienia poszczególnym typom szkół wchodzącym 
w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. W roku szkolnym 2020/2021 społeczność szkolna 
podjęła działania zmierzające w kierunku nadania imienia szkole. Posiadanie patrona sprawi, że 
placówka zyska swoistą tożsamość, a postać patrona wyznaczy standardy moralne. Oznajmił, że 
na patrona szkoły wybrano płk Jana Piwnika "Ponurego"- legendarnego dowódcę Zgrupowań 
Partyzanckich w Górach Świętokrzyskich. Wybór „Ponurego" na patrona nie jest kwestią 
przypadku, ale wynika z potrzeby skupienia uwagi na ideałach bliskich młodzieży, integrujących 
społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia, a jednocześnie umożliwiających 
identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. 
Nadanie szkole imienia płk Jana Piwnika „Ponurego" będzie nobilitacją dla szkoły, w której 
uczniowie noszą mundury i składają przysięgę na wierność ideałom.

O głos poprosił pan Marek Gołasa - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 
który dodał, że imię patrona zostanie nadane począwszy od nowego roku szkolnego tj. od 
1 września 2022 r., aby umożliwić szkole w okresie wakacyjnym wymianę pieczęci 
i wprowadzenie zmian w Statucie Szkoły i innych dokumentach.

Następnie 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 projekt uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu 
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
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„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum 
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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.

e) w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 
w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I 
Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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.

f) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego 
Zakładu Transportu w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego 
Zakładu Transportu w Opatowie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

g) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Opatowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opatowski, udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Dodał, że dzięki przyjęciu 
uchwały w przedstawionym kształcie nastąpi poprawa warunków ruchu pojazdów na 
w obszarze, gdzie zlokalizowane są przystanki, co przyczyni się do poprawy poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza poprzez niepogarszanie przepustowości ulic 
w okresach największego natężenia ruchu w okolicach Starostwa Powiatowego.

Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - p.o. kierownika Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie, która poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały zostały 
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określone - w załączniku nr 1 - przystanki, z których mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy, 
w celu świadczenia usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Natomiast 
przystanki, które znalazły się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały będą przystankami 
komunikacyjnymi udostępnionymi tylko dla operatorów. Przystanki te nie będą udostępnione 
przewoźnikom wykonującym przewozy osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie 
będące przewozami o charakterze użyteczności publicznej z uwagi na ograniczoną 
przepustowość przystanku przy braku możliwości wydłużenia istniejących zatok autobusowych 
lub wybudowania nowych oraz z uwagi na konieczność wyznaczenia przystanku początkowego 
dla operatora.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał odczytaną wcześniej treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opatowski, udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany 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.

h) w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021- 
2030" dla Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że przedłożony dokument 
wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić 
się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Strategia stanowi 
zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają 
przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są 
zagrożeni marginalizacją lub wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej. 
Oznajmiła ponadto, że Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych 
programów i projektów z zakresu pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań 
pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez powiat środków 
finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji 
samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. Pani kierownik 
powiedziała, że prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 
rozpoczęto od przygotowania diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu, w której badaniom 
poddano sytuację społeczną oraz gospodarczą wraz z przeprowadzeniem konsultacji 
społecznych dotyczących stanu i funkcjonowania Powiatu. Przeanalizowane zostały słabe 
i mocne strony, a także szanse i zagrożenia jej dalszego rozwoju. Kolejnym etapem było 
określenie celów i kierunków strategicznych rozwoju Powiatu. W dniu 29 września 2021 r. 
uchwałą Zarządu Powiatu w Opatowie została skierowana do konsultacji społecznych. 
Kontynuując poinformowała, że w toku konsultacji uwagi do Strategii zgłosiły następujące 
podmioty:

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w zakresie obejmującym:
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- Na str. 7 akapit 3 w pkt 12 oraz na str. 8 akapit 7 wykreślono słowo projekt i wprowadzono 
pełną nazwę programu wprowadzonego Uchwałą Rady Ministrów.
- Dokonano zmiany nazwy jednostki, str. 75 akapit 3, na „Senior-WIGOR".
- W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bidzinach, na str. 77 akapit 1: dodano Filię w Stodołach- 
Koloniach.
- W zakresie pieczy zastępczej, na str. 78 akapit 6 uszczegółowiono rolę pieczy zastępczej, str. 
78 akapit 7 usystematyzowano formy pieczy zastępczej, str. 82 akapit 2 dopisano świadczenie 
dla rodziny zastępczej zawodowej, str. 84 akapit 1 rozszerzono zapis świadczenia 
wychowawczego na rzecz dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej.
- Na str. 79 akapit 7 doprecyzowano określenie rodzinnego domu dziecka.
- Dodano wskaźniki realizacji działań od str. 108-117.
- Dodano Realizatorów/Partnerów Strategii tj.: Szpital Św. Leona sp. z o. o. w Opatowie, 
ośrodki wsparcia, placówki oświatowe, POZ od str. 108-117.

> Urząd Gminy w Tarłowie w zakresie obejmującym:
- Na str. 62 akapit 7 i str. 63 akapit 1 zmieniono liczbę szkół prowadzonych przez gminę, na 
Szkołę Podstawową w Tarłowie im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 r.

> Starostwo Powiatowe w Opatowie w zakresie obejmującym:
- Na str. 108 akapit 1 dodano pkt 8 w zakresie dostępności budynków użyteczności 
publicznej.
- Na str. 114 wiersz 2 w tabeli niepełnosprawność dodano nazwę „Program Wyrównywania 
Różnic Między Regionami".
Pani kierownik powiedziała, że przygotowana na tej podstawie szczegółowa analiza 
potencjału rozwojowego powiatu, celów i kierunków oraz wyniki przeprowadzonych 
z mieszkańcami konsultacji społecznych posłużyły ostatecznie do określenia misji i wizji 
powiatu w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał jej treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030" dla Powiatu Opatowskiego został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

i) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026. 
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 
powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026. Następnie udzielił głosu pani kierownik Katarzynie 
Ambryszewskiej.

Pani kierownik poinformowała, że zapisy ustawy o pomocy społecznej wskazują, że do zadań 
własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
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wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Mając na względzie 
przytoczone zapisy ustaw, oraz pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, został 
opracowany Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026, celem 
wypracowania optymalnego modelu pomocy dla osób tego potrzebujących w oparciu 
o postawione w programie diagnozy potrzeb, a także sprzężenie działań wszystkich instytucji 
zajmujących się niesieniem pomocy rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w powiecie 
opatowskim.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał jej treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 
powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

j) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - 
Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opatowskiego.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 
Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie 
powiatu opatowskiego. Następnie udzielił głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej.

Pani kierownik poinformowała, że mając na względzie przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz 
chęć niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz zmianę zachowań sprawców przemocy 
w rodzinie poprzez kompleksowe działania psychoedukacyjne mające na celu między innymi 
uświadomienie przemocowych zachowań, uzyskanie odpowiedzialności za stosowanie 
przemocy, zrozumienie mechanizmów przemocy, został opracowany Powiatowy Program 
Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie 
powiatu opatowskiego. Dodała również, że zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy 
w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Nadmieniła, że przyjęcie programu do realizacji nie 
wywiera wpływu na budżet powiatu.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał jej treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 
Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie 
powiatu opatowskiego został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście 
Opatowskiemu, a następnie oddał głos pani mecenas Ewelinie Płatek - Kosior.

Głos zabrała pani mecenas, która powiedziała, że konieczność zmiany uchwały o wynagrodzeniu 
Starosty Opatowskiego podyktowana jest faktem wejścia w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. Nowe rozporządzenie spowodowało zmianę warunków i sposobu 
wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o pracownikach samorządowych tj. osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Wskazała 
ponadto, że art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym reguluje, iż do wyłącznej 
właściwości rady powiatu należy ustalenie wynagrodzenia staroście. Ustawa o pracownikach 
samorządowych w art. 9 ust. 2 informuje, że czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, 
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady, z tym 
że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały. W kolejnym art. 36 ust. 3 tej 
samej ustawy ustawodawca wskazuje, iż staroście przysługuje dodatek specjalny, który został 
ujęty w §1 ust. 1 pkt 3 projektu uchwały. Kontynuując pani mecenas poinformowała, że zgodnie 
z załącznikiem nr 1 „I. Tabela - stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów 
i marszałków województw", w wierszu 4 tabeli oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przepisy 
szczegółowe regulują, iż staroście w powiecie do 60 tys. mieszkańców przyznaje się 
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny wskazane § 1 ust. 1 pkt 1 - 
3 projektu uchwały. Pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior powiedziała, że zapisy ustawy 
o pracownikach samorządowych wskazują, że pracownikowi samorządowemu przysługuje 
dodatek za wieloletnią pracę, który nabywa się po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy 
aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jak wskazano w uzasadnieniu 
projektu nowego rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych „miesięczne 
maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego i maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, które dotyczą pracowników 
zatrudnionych na podstawie wyboru, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 
sierpnia 2021 r. (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 
ustaw).", dlatego wprowadzono zapis, że uchwała będzie miała zastosowanie do wynagrodzeń 
Starosty Opatowskiego począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r. Pani mecenas oznajmiła, że jej 
zdaniem ww. zapis nie jest poprawny, a ponadto obecnie toczy się w tym temacie dyskusja 
pomiędzy prawnikami. Oznajmiła, że do nadzoru prawnego Wojewody wpłynęło wiele pism 
w tej sprawie i z informacji, które posiada Wojewoda ma wydać oficjalną opinię w powyższej 
sprawie. Poinformowała, że gdyby do dnia sesji nie wpłynęło oficjalne pismo jak należy 
interpretować powyższe regulacje proponuje zapis, że uchwała będzie miała zastosowanie do 
wynagrodzeń Starosty Opatowskiego począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r„ jeśli jednak wpłynie 
oficjalne pismo od Wojewody, z którego treści będzie wynikać, iż należy zastosować zapis z datą 
1 listopada, wówczas w projekcie uchwały zostanie zmieniony zgodnie z wydaną dyspozycją.
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Pani mecenas E. Płatek - Kosior wskazała jednoznacznie, że jej zdaniem prawidłowo 
wynagrodzenie powinno być naliczone po nowych stawkach od miesiąca listopada.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do odczytanej uprzednio treści projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście 
Opatowskiemu został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

I) w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla 
radnych.
W ww. temacie odbyła się dyskusja, w wyniku której zaproponowano następujące stawki dla 
poszczególnych funkcji po zaokrągleniu do pełnej złotówki, dla: 

> przewodniczącego rady 95 % maksymalnej wysokości diety;
> wiceprzewodniczących rady zwiększyć z 81% na 85 % maksymalnej wysokości diety;
> radnego zwiększyć z 66% do 70 % maksymalnej wysokości diety;
> przewodniczącego komisji 81 % maksymalnej wysokości diety;
> nieetatowego członka Zarządu Powiatu zwiększyć z 96% do 100 % maksymalnej wysokości 

diety.

Pan Starosta udzielił głosu pani mecenas Ewelinie Płatek - Kosior, która poinformowała, że 
w zaproponowanym projekcie uchwały wskutek przyjętych wysokości diet, skutek dla 
budżetu Powiatu Opatowskiego w roku 2021 r. wyniesie w okresie od listopada do grudnia 
kwotę 70 880,00 zł (co jest zgodne z uchwalonym budżetem, gdzie plan wynosił na rok 2021 - 
290 000 zł, a jego wykonanie na koniec października 2021 r. wynosi 214 010 zł, zatem kwota 
pozostała wynosi 75 990 zł). Przy tak przyjętych wysokościach diet skutek dla budżetu 
Powiatu Opatowskiego w roku 2022 r. wyniesie 425 280,00 zł. Ponadto wskazała, że Naczelny 
Sąd Administracyjny uznał, że dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego 
zarobki, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym i tym samym przyjąć należy, że 
art. 21 ust. 4 zawiera upoważnienie dla organu stanowiącego powiatu do sprecyzowania 
reguł (zasad), na jakich przysługiwać będzie rekompensata (wyrównanie wydatków i strat) 
w związku z wykonywaniem mandatu radnego. Oznajmiła, że dieta może zostać ustalona 
w formie kwotowej, za udział w każdym posiedzeniu rady lub komisji albo w formie 
zryczałtowanej, płatnej w ustalonych okresach, najczęściej miesięcznie. Ryczałtowe 
rozliczenie diet i kosztów podróży mieści się niewątpliwie w pojęciu zasady jego ustalania. 
Rada, ustalając diety w formie ryczałtu, musi jednak ustalić także zasady potrącania diet 
z tytułu nieobecności radnego na sesjach i podczas prac komisji. W orzecznictwie podnosi się, 
że w przeciwnym razie tak ustalona dieta traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje 
charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych 
z pełnieniem funkcji. Wobec tego, jeżeli radny nie wykonuje obowiązków wynikających 
z pełnienia mandatu, to nie powinien otrzymać z tego tytułu diety, chociażby ta nieobecność 
była usprawiedliwiona. Jedną możliwością w jakiej radny może otrzymać dietę pomimo 
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nieobecności powinno być wykonywanie innych czynności na rzecz powiatu. 
W przedmiotowym projekcie uchwały zawarto także zapisy, że dieta radnego ulega 
zmniejszeniu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji, komisji i zarządzie 
o 10% wysokości ustalonej diety za każdą nieobecność, a maksymalna wysokość potrąceń 
w miesiącu nie może przekroczyć 70% wysokości diety. Pani mecenas nadmieniła, iż projekt 
uchwały został tak zredagowany, by nie został uchylony w całości, a jedynie w zakresie §9 
ust. 2.

Pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub ktoś chciałby zabrać głos.

Wobec ich braku projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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.4. Sprawy organizacyjne.
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.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
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