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Protokół Nr 164.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 13 stycznia 2022 r. godz. 14:00

\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 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 porzgdku 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 powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
b) w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
c) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie 

pana Jacka Dwojaka,
b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - 

edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
c) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
d) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2022 r.,
f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego 

i promocji powiatu na 2022 r.,
g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 

2022 r,
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg 

i transportu na 2022 r.,
i) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
j) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok,
k) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji bezpieczeństwa 

i porządku.
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.

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. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat 
bieżącego funkcjonowania jednostki.
Pan Starosta udzielił głosu pani Paulinie Bakalarskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie, która przedstawiła informację nt. bieżącego funkcjonowania jednostki.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

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

Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

Pan Starosta poinformował, iż w drodze ogłoszonego konkursu na stanowisko Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Sobowie spośród 2 kandydatów wybrano panią Agnieszkę 
Hołody. Pan Starosta poprosił o krótkie przedstawienie swojej osoby.

Pani Agnieszka Hołody poinformowała, iż ciągle na przestrzeni lat jest pracownikiem 
Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Opatowskiego. Wskazała, iż pracowała 
w Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie oraz jako księgowa w Domu 
Pomocy Społecznej w Zochcinku, dlatego też specyfika pracy oraz problemy placówki 
społecznej są jej bardzo dobrze znane.

O zabranie głosu poprosiła pan Andrzej Gajek, który powiedział, iż Dom Pomocy Społecznej 
w Sobowie jest ciężka placówka i wymaga bardzo dużo pracy i zaangażowania.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, a następnie zapytał, czy są pytania do przedłożonego 
projektu uchwały.
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Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 164.1.2022 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) w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, po czym zapytał, czy ktoś chciałby zabrać 
głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 164.2.2022 została podjęta jednogłośnie 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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, a następnie zapytał, czy są pytania do 
przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 164.3.2022 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.

Ad. 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie 

pana Jacka Dwojaka.
Pan Starosta poinformował, iż komisja rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające 
w drodze którego przedłożyła Radzie Powiatu w Opatowie projekt uchwały dot. odmowy 
wygaśnięcia mandatu radnego. Pan Starosta podkreślił, iż podobne zawiadomienie miało już 
miejsce w 2017 r. i wtedy również rada uznała, iż nie ma podstaw do pozbawienia radnego 
mandatu radnego. Wskazał, iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie, 
którego Dyrektorem jest radny Jacek Dwojak nie jest spółką prawa handlowego a zakładem 
budżetowym oraz jednostką organizacyjną gminy. Pan Starosta dodała, iż radny nie ustala 
cen za wodę oraz odprowadzanie ścieków, są to stawki zaproponowane przez gminę oraz 
zatwierdzone przez Wody Polskie.
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Pan Starosta odczytał treść powyższego projektu uchwały, a następnie zapytał, czy są 
pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. 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.

b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - 
edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - Kierownikowi Powiatowego 
Centrum pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż głównym celem programu 
jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z 
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Pani 
Kierownik wskazała, iż wsparcie odbywa się poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Kontynuując poinformowała, iż związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
03.01.2022 r. oraz złożonym wnioskiem przez Powiat Opatowski całkowita wartość zadania 
w ramach Programu wynosi 675 360,00 zł i w całości zostanie zrealizowane ze środków 
Funduszu Solidarnościowego. Pani Kierownik dodała, iż program będzie realizowany 
w okresie do 31.12.2022 r. Wsparcie w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej 
dotyczy pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, świadczone 
przez 10 opiekunów na rzecz 70 uczestników Programu tj. dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osób 
z orzeczeniem równoważnym.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania 
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, realizowanego ze środków 
Funduszu Solidarnościowego, a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonej 
treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. 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.
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c) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, 
Pan Starosta ponownie udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej, która poinformowała, 
iż głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
wżyciu społecznym, którego adresatami są: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym. Pani Kierownik 
wskazała, iż w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego oraz złożonym wnioskiem 
przez Powiat Opatowski całkowita wartość zadania w ramach Programu wynosi 1101 681,00 
zł i w całości zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dodała, iż 
program będzie realizowany w okresie do 31 grudnia 2022 r. Wsparciem zostanie objętych 
140 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opatowskiego spełniających wymagania 
Programu. W celu realizacji Programu zatrudnionych zostanie 14 asystentów osobistych 
osoby niepełnosprawnej, każdy asystent pod swoją opieką będzie miał 10 osób 
niepełnosprawnych.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania 
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, 
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, a następnie zapytał, czy są pytania 
lub uwagi do przedłożonej treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały 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.

d) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2022 r., a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonej treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały 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.
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e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2022 r.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
w Opatowie na 2022 r., a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały 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.

f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego 
i promocji powiatu na 2022 r.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, 
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na 2022 r., a następnie zapytał, czy są 
pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały 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.

g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 
na 2022 r.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, 
sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 2022 r., a następnie zapytał, czy są pytania lub 
uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg 
i transportu na 2022 r.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu na 2022 r., a następnie zapytał, czy są 
pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
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\N głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2022 r., a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały 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.

j) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 
Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok, a następnie 
zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

k) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji bezpieczeństwa 
i porządku.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu 
w Opatowie do Komisji bezpieczeństwa i porządku, a następnie zapytał, czy są pytania lub 
uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 17 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.
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Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta Tomasz Staniek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos 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 tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:45).

Protokolant:
Sylwia Zakrzewska
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