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Protokół Nr 166.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 21 stycznia 2022 r. godz. 15:15

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- 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. Nieobecna 1 osoba pani Aneta Werońska.

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

a) w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opatowie („Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022),

b) w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opatowie („Asystent Osobisty Osoby Niepełnoprawnej" - edycja 2022),

c) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
3. Sprawy organizacyjne.
4. 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.

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, Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opatowie („Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022).

Protokół Nr 166.2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 21 stycznia 2022 r. - VI kadencja Strona 1



OR ■ 11.0022.166.2022

Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, po czym zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 166.4.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.

„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opatowie („Asystent Osobisty Osoby Niepełnoprawnej" - edycja 2022).
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, po czym zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 166.5.2022 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.

c) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi Wydziału Finansowego, 
która powiedziała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany w planie 
wydatków budżetowych w następujących jednostkach: Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Opatowie - rozdział 71015 oraz Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 
92605. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 24.390 zł w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Opatowie, z rezerwy ogólnej - rozdział 75818 z przeznaczeniem na 
zwiększeniem wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych oraz zakup tuszy i tonerów na 
potrzeby urzędu w związku ze wzrostem cen w stosunku do tych jakie obowiązywały na etapie 
planowania budżetu na 2022 rok.

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

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 166.6.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad.3. 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.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 15:30).

Protokolant!

:a Opatowski

Tomasz Stanie
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