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Protokół Nr 156.2021 
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 23 listopada 2021 r. godz. 9:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członl owie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
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, \lieobecne dwie osoby pani Aneta 
Werońska oraz pan Krzysztof Hajdukiewicz.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiat i:

a) w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protok )łu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski odczytał zaproponov 'any porządek posiedzenia. Następnie 
zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Wobec braku innych głosów zapytał, kto jest za przyjęciem ode; /tanego 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 głosó a/.

Kontynuując pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protok )łu z poprzedniego posiedzenia. 
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośn e.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosó a/.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przes edł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad.3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Pow atu:
a) w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych.

Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał treść projektu i chwały w sprawie określenia zasad 
ustalania diet dla radnych.
W ww. temacie odbyła się dyskusja, w wyniku tórej zaproponowano następujące 
autopoprawki: w § 1. ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) maksymalnej wysokości diety - należy przez to roz imieć wysokość 2,4-krotności kwoty 
bazowej określonej zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z di ia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. ] 938 i 1834).

Ponadto § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) przewodniczącego rady 67% maksymalnej wysokość diety określonej zgodnie z treścią 
§ 1 ust. 2 pkt 3;
2) wiceprzewodniczących rady 63% maksymalnej wysoko >ci diety określonej zgodnie z treścią 
§ 1 ust. 2 pkt 3;
3) przewodniczącego komisji 60% maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z treścią § 1 
ust. 2 pkt 3;
4) nieetatowych członków Zarządu Powiatu 70 % mak:/malnej wysokości diety określonej 
zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 3;
5) radnego będącego członkiem co najmniej dwóch korni ji stałych Rady Powiatu w Opatowie 
49 % maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z tre cią § 1 ust. 2 pkt 3;
6) radnego będącego członkiem jednej komisji stałej Rady Powiatu w Opatowie 46% 
maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 3.
Następnie uzupełnia się § 3 ust. 3 o sformułowanie w przypadku nieetatowego członka 
zarządu na posiedzeniu zarządu". Ponadto powyższe zmi my odzwierciedlone zostają również 
w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały.

Pan Starosta zapytał, czy są jeszcze pytania lub ktoś chciałb\ zabrać głos.

Wobec braku zgłoszeń powyższy projekt uchwały został poc dany pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie określ* nia zasad ustalania diet dla radnych 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załą cznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.

„Za" - 3 głosy „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głc sów.

Pan Starosta nadmienił, iż powyższy projekt po naniesiony* h zmianach zostanie przesłany drogą 
elektroniczną wszystkim radnym powiatu.

Kontynuując pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego p inktu posiedzenia.

Ad.4. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma sprawy do omówienia w bieże cym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przesz* dł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam
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