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Protokół Nr 157.2021
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 1 grudnia 2021 r. godz. 14:20

\N 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 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 decyzji Zarządu Powiatu w sprawie oddania na czas nieoznaczony jednostce 

organizacyjnej Powiatu Opatowskiego - Zarządowi Dróg Powiatowych w Opatowie, z siedzibą 
w Opatowie, w trwały zarząd: nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego 
położoną obręb Jasicę, gmina Wojciechowice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 
276/4 o pow. 0,1323 ha, zajętą pod drogę publiczną nr 0758T pn. „Bidziny-Bidziny Kolonia-Jasice- 
Smugi-dr woj. nr 755"; nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego położoną 
obręb Smugi, gmina Wojciechowice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 21/6 o pow. 
0,2153 ha oraz działka nr 40/6 o powierzchni 0,27 ha obręb Smugi, gmina Wojciechowice zajętą 
pod drogę publiczną nr 0758T pn. „Bidziny-Bidziny Kolonia-Jasice-Smugi - dr woj. nr 755"; 
nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego położoną obręb Mikułowice, gmina 
Wojciechowice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 323/1 o pow. 0,0147 ha zajętą 
pod drogę publiczną nr 0734T pn. „dr-woj. 755-Ługi-Mikułowice-Wojciechowice-Zacisze- 
Mierzanowice-Wojciechowice-Zacisze-Mierzanowice-Horochów-Kaliszany-Gierczyce-Nikisiałka 
Duża".

3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie,
b) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku,
c) w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie,
d) w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki kierownika Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.
4. Sprawy organizacyjne.
5. 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.
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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.

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 decyzji Zarządu Powiatu w sprawie oddania na czas nieoznaczony jednostce 
organizacyjnej Powiatu Opatowskiego - Zarządowi Dróg Powiatowych w Opatowie, z siedzibą 
w Opatowie, w trwały zarząd: nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego położoną 
obręb Jasicę, gmina Wojciechowice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 276/4 o pow. 
0,1323 ha, zajętą pod drogę publiczną nr 0758T pn. „Bidziny-Bidziny Kolonia-Jasice-Smugi-dr woj, nr 
755"; nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego położoną obręb Smugi, gmina 
Wojciechowice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 21/6 o pow. 0,2153 ha oraz działka nr 
40/6 o powierzchni 0,27 ha obręb Smugi, gmina Wojciechowice zajętą pod drogę publiczną nr 0758T 
pn. „Bidziny-Bidziny Kolonia-Jasice-Smugi - dr woj, nr 755"; nieruchomość stanowiącą własność 
Powiatu Opatowskiego położoną obręb Mikułowice, gmina Wojciechowice, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr 323/1 o pow. 0,0147 ha zajętą pod drogę publiczną nr 0734T pn. „dr-woj. 
755-Ługi-Mikułowice-Wojciechowice-Zacisze-Mierzanowice-Wojciechowice-Zacisze-IVIierzanowice- 
Horochów-Kaliszany-Gierczyce-Nikisiałka Duża".
Pan Starosta udzielił głosu panu Mirosławowi Roszczypale - kierownikowi Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych 
w Opatowie wystąpił pismem o oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Opatowskiego zajętych pod: drogę publiczną nr 0758T pn. „Bidziny-Bidziny Kolonia-Jasice- 
Smugi-dr woj. nr 755"; drogę publiczną nr 0758T pn. „Bidziny-Bidziny Kolonia-Jasice-Smugi-dr woj. nr 
755"; drogę publiczną nr 0734T pn. „dr-woj.755~tugi-Mikułowice-Wojciechowice-Zacisze- 
Mierzanowice-Wojciechowice-Zacisze-Mierzanowice-Horochów-Kaliszany-Gierczyce-Nikisiałka Duża" 
w celu wykonywania zadań statutowych.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem ww. decyzji.

W głosowaniu jawnym decyzja Nr G-IL6844.7.2021.P 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.
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Ad. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu pani Dorocie Wareliś - dyrektorowi Zespołu Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznych, która poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się 
dokonać aktualizacji zapisu regulaminu odnoszącego się do zamówień publicznych, poprzez 
wprowadzenie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, ale również określenia wartości 
zakupów bez tzw. przetargów o wartości, która nie przekracza kwoty 130 000 złotych. Ponadto 
aktualizuje się publikatory cytowanych aktów prawnych w regulaminie.

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

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznych w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 157.105.2021 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.

b) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, że 
w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu w 2021 r., poprzez 
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 292.785 zł. Zwiększenie dochodów 
w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.740 zł wynika z porozumienia zawartego 
z Ministerstwem Edukacji i Nauki i dotyczy dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek 
dla szkół w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa pn. „Poznaj Polskę". W związku z powyższym 
zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie - 10.000 zł oraz w Zespole Szkół 
Nr 2 w Opatowie - 8.740 zł. Ponadto następuje zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc 
społeczna o kwotę 274.045 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. W związku z powyższym zwiększa się 
plan wydatków w następujących jednostkach:
• Dom Pomocy Społecznej w Czachowie - 704 zł (w związku z otrzymanym podziałem 

zmniejszenie o 73.560 zł i zwiększenie o 74.264 zł);
• Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - 267.926 zł (w związku z otrzymanym podziałem 

zmniejszenie o 26.493 zł i zwiększenie o 294.419 zł);
• Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku - 5.415 zł (w związku z otrzymanym podziałem 

zmniejszenie o 38.000 zł i zwiększenie o 43.415 zł).

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

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały o zmianie w planie 
dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 157.106.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie powierzenia obowiązków kierownika 
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie, a następnie 
zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie 
powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu 
A, B, C, D w Opatowie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 157.107.2021 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.

d) w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki kierownika Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu 
obowiązki kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D 
w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 
upoważnienia pełniącemu obowiązki kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 157.108.2021 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.

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

Ad.4. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta poinformował, że Komisja Rewizyjna przekazała protokół z kontroli przeprowadzonej 
w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie, który otrzymali wszyscy 
członkowie Zarządu Powiatu. Następnie zapytał, czy członkowie zarządu zapoznali się z przedłożonym 
materiałem.
Wszyscy członkowie potwierdzili jednogłośnie zapoznanie się z ww. protokołem.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma inne sprawy do omówienia w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.
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Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:40).
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Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formulę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:45).

Protokolant:
Justyna Zdyb

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek
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