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Protokół Nr 171.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 11 marca 2022 r. godz. 12:30

W 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 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. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat 

bieżącego funkcjonowania jednostki.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie 

w 2021 r.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kultury

w Opatowie za rok 2021,
b) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2022 r. Powiatu Opatowskiego,
c) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez 

pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie,
d) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 

środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zochcinku za rok 2021,

e) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zochcinku z siedzibą w Opatowie za rok 2021,

f) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie za 
rok 2021,

g) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu 
Opatowskiego w Czekarzewicach Drugich za rok 2021,

h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykorzystania środków finansowych i działalności 
rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu 
w Bidzinach z Filią w Stodołach - Koloniach za rok 2021,

i) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych w roku 2022,

j) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
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5. Zapoznanie się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie dot. 
rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania terenu pod budowę własnej siedziby 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie.

6. Sprawy organizacyjne.
7. 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 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 odczytał treść informacji przedłożonej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie nt. bieżącego funkcjonowania jednostki.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta uznał punkt obrad za zrealizowany, po czym 
poinformowało przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie w 
2021 r.
Pan Starosta poinformował, że wszyscy otrzymali sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Kultury w Opatowie w 2021 r. drogą elektroniczną, po czym zapytał, czy są pytania.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Starosta uznał punkt obrad za zrealizowany, po czym 
poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie 

za rok 2021.
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Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie za rok 2021. Pan Starosta poinformował, że 
z przedłożonej dokumentacji dokumentów wynika, iż 2021 r. został zakończony z zyskiem 
w kwocie 47.995,89 zł, gdzie przychody wynosiły 1.022.667,50 zł. Przychody jednostki 
pochodziły z:

- 350.000,00 zł dotacja podmiotowa od organizatora;
- 68.000,00 zł projekt „Tworzenie wystawy stałej „Wielka historia w małym 

mieście"" - w podziemnej trasie turystycznej w Opatowie;
- 238.711,83 zł projekt świetlice „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta 

Opatów i powiatu opatowskiego";
- 238.206,29 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy;
- 283.582,45 zł - Podziemna Trasa Turystyczna;
- 8.401,63 zł publikacja ogłoszeń w „Kurierze Opatowskim";
- 24.399,53 zł - darowizny;
- 1.200,00 zł - wynajem sprzętu;
- 69.528,33 zł - tarcza antykryzysowa z tytułu zwrotu opłaconych składek ZUS;
Zobowiązania w kwocie 18.265,70 zł - energia, umowa ZAIKS oraz rejestracja poczty 
elektronicznej. Kontynuując pan Starosta zapytał, czy są uwagi do przedmiotowego 
projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.16.2022 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.

b) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2022 r. Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru, 
która powiedziała, że 5 komórek starostwa (OKT, GN, FN, OR i ZK) zaproponowało 
przeprowadzenie kontroli w oparciu o przepisy szczególne, które zostały wymienione 
w kolumnie drugiej załącznika do niniejszego projektu uchwały. Nadmieniła, że plan pracy jest 
efektem współpracy Wydziału Organizacji i Nadzoru z innymi komórkami organizacyjnymi 
starostwa, w tym samodzielnymi stanowiskami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi 
powiatu. Do 21 komórek i samodzielnych stanowisk oraz 27 jednostek wniesiono 
o przeprowadzenie analizy ryzyka i zidentyfikowanie potencjalnych problemów wyłaniających 
tematy kontroli. Na podstawie przesłanych 16 odpowiedzi zaproponowano zrealizowanie 
w imieniu powiatu 27 kontroli, a mianowicie: 4 kontrole przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki, 2 kontrole przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 3 kontrole przez Wydział 
Finansowy, które nie zrealizowali w 2021 r., w tym 1 nowa zaplanowana, 3 kontrole przez 
Wydział Organizacji i Nadzoru i 1 kontrola przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.
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Przypomniała, że zgodnie z wnioskami wysuniętymi w raportach NIK-u, organy, urzędy winny 
prowadzić planowe kontrole podmiotów, w zakresie spełniania warunków określonych 
w przepisach szczególnych, umowie, decyzji, zezwoleniu czy prawidłowo wydatkowaniu środków 
finansowych. Końcowy proces kontroli tj. wystąpienia pokontrolne publikowane są na stronie 
BIP urzędu.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do pani kierownik w związku z przedłożonym projektem 
uchwały.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.17.2022 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.

c) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez 
pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Pan Starosta ponownie udzielił głosu pani kierownik Ewie Masternak, która omówiła projekt 
uchwały wskazując, że znajdują się w nim szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli 
zewnętrznych przez pracowników starostwa. Wyszczególniła elementy, które są składowymi 
i stanowią poszczególne załączniki do niniejszego projektu uchwały.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do pani kierownik w związku z przedłożonym projektem 
uchwały.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.18.2022 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.

d) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zochcinku za rok 2021.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która powiedziała, że przedłożonych zostało 5 rocznych 
sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatów 
terapii zajęciowej działających na terenie powiatu. Nadmieniła, iż wszystkie sprawozdania 
zostały zweryfikowane, jak również wzywano do uzupełnienia ewentualnych braków w formie 
pisemnej. Wskazała, iż ocenia pozytywnie pod względem merytorycznym i finansowym 
wszystkie przedłożone sprawozdania za 2021 rok.
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W wyniku krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu poprosił panią kierownik o dokonanie weryfikacji 
zakupów/spisu inwentarza wraz ze wskazaniem pozycji gdzie się znajdują.

Następnie pan Starosta odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Nr 1 w Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku za rok 2021, po czym 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.19.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

e) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zochcinku z siedzibą w Opatowie za rok 2021.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z siedzibą w Opatowie za rok 2021, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.20.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

f) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie za 
rok 2021.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie za rok 2021, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.21.2022 została podjęta jednogłośnie 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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g) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu 
Opatowskiego w Czekarzewicach Drugich za rok 2021.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czekarzewicach Drugich za rok 2021, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.22.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykorzystania środków finansowych i działalności 
rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu 
w Bidzinach z Filią w Stodołach - Koloniach za rok 2021.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z wykorzystania środków finansowych i działalności rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu w Bidzinach z Filią w Stodołach - Koloniach za rok 2021, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.23.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

i) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych w roku 2022.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, który powiedział, że podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji 
dla placówek niepublicznych w roku 2022 związane jest z obowiązkiem, jaki na organy dotujące 
placówki niepubliczne o uprawnieniach placówek publicznych nakłada ustawa o finansowaniu 
zadań oświatowych. Poinformował również, że dotacja o której mowa została obliczona na 
podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2022 dla Powiatu Opatowskiego, która 
została przesłana przez Ministra Edukacji i Nauki i jest dostępna w Systemie Informacji 
Oświatowej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w roku 2022. Następnie podał jakie dane zostały wzięte pod uwagę przy wyliczaniu dotacji. 
Kontynuując podał wysokość wyliczonych stawek stawki dotacji z budżetu Powiatu 
Opatowskiego na jednego ucznia w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych 
na rok 2022 w wysokości:
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1) w Technikum dla młodzieży - 717,61 zł,

a) dodatkowo dla uczniów klas I technikum objętych kształceniem zawodowym - 103,70 zł,

b) dodatkowo dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 725,91 zł,

c) dodatkowo dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 4.925,81 zł;

2) w Policealnej Szkole dla Dorosłych:

a) technik BHP - 88,15 zł,

b) technik administracji - 88,15 zł,

d) technik usług kosmetycznych - 155,55 zł,

e) opiekun medyczny stacjonarne - 554,80 zł,

f) opiekun medyczny zaoczne - 477,03 zł,

g) terapeuta zajęciowy - 554,80 zł,

3) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - 62,22 zł;

4) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Szkołach Policealnych, w których uczniowie 
uzyskują świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotacja 
jednorazowa) - 2.488,83 zł.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do pana kierownika M. Gołasy w związku z przedłożonym 
projektem uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.24.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

j) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym, 
która powiedziała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu 
w 2022 r. poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 209.187,50 zł.
1) Zmniejszenie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok.
2) Zmniejszenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 110.000 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok.
3) Zwiększenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 48.670 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok.
4) Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 128.633 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego ustalającej budżet Wojewody 
Świętokrzyskiego na 2022 rok.
5) Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 23.975 zł wynika z:
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- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za 
czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym,
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę uposażenia strażaków 
z uwzględnieniem podwyżek.
6) Zmniejszenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 279.360 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok.
7) Zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.400 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok.
8) Zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 
3.494,50 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na zadania 
realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto pani 
Agnieszka Masternak poinformowała, że dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych 
w następujących jednostkach: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie, Dom 
Pomocy Społecznej w Sobowie, Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie oraz Starostwo Powiatowe 
w Opatowie. Nadmieniła także, że dokonuje się przesunięcia kwoty 6.150 zł w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego w Opatowie, z rezerwy ogólnej - rozdział 75818 z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków na drobne remonty i naprawy na terenie budynku starostwa.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 171.25.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

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

Ad. 5. Zapoznanie się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie dot. 
rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania terenu pod budowę własnej siedziby Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie.
Pan Starosta poinformował, że wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie dot. rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania terenu pod budowę własnej 
siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie (załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu). Jest po wstępnych rozmowach z panią dyrektor, która oznajmiła, że jeśli zostałby 
przekazany taki teren to wybudowana byłaby nowa siedziba stacji, gdzie koszty pokryte byłyby 
w 100% z budżetu państwa. Ponadto pan Starosta powiedział, że zwolniłby się wówczas budynek 
byłego internatu, co uważa za bardzo korzystne, gdyż i tak obecnie z wynajmu nie ma specjalnie 
dochodów. Dlatego też uważa wszczęcie procedury za zasadne. Kontynuując pan Starosta udzielił 
głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Pan kierownik Rajmund Bańcer przekazał informacje dotyczące gruntu za budynkiem Zespołu Szkół 
Nr 2 w Opatowie jako ewentualnej działce, która mogłaby zostać przekazana na wskazany cel. 
Wyjaśnił, iż obecnie działka jest przekazana w trwały zarząd dyrektorowi Zespołu szkół Nr 2 
w Opatowie i wiąże się to z tym, iż należałoby w części wygasić trwały zarząd. Wskazał ponadto, że 
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należałoby wziąć również pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego i na chwilę obecną nie 
ma jeszcze dokładnego rozeznania. Dodał, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 
powinien się zorientować, czy wskazana ewentualnie działka odpowiadałyby ich wymaganiom. 
Ponadto poinformował, że dojazd do tejże działki musiałby zostać zlokalizowany od strony ul. 1 Maja, 
a tu już należałoby rozmawiać z inwestorem, przez którego działkę ten dojazd byłby wyznaczony.

W powyższej sprawie zabrała głos również pani mecenas Anna Piątkowska, która poinformowała, że 
nowa siedziba PPIS w Opatowie musi mieć zapewniony dostęp do drogi, gdyż w przeciwnym wypadku 
i tak nie uzyska stosownych pozwoleń na budowę.

Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu w Opatowie wyraził pozytywną opinię w temacie nieodpłatnego 
przekazania działki pod budowę nowej siedziby Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Ad.6. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta Tomasz Staniek poinformował, że wpłynęło pismo od panów radnych Zbigniewa 
Wołcerza i Bogusława Włodarczyka dotyczące umożliwienia bezpłatnego przejazdu środkami 
transportu należącymi do Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie dla obywateli Ukrainy 
i innych osób przybyłych z terenów toczącej się wojny na Ukrainnie.

Członkowie Zarządu Powiatu po krótkiej dyskusji zobligowali kierownika Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie przy współpracy z kierownikiem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, 
aby wystosowali pismo do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy takie 
rozwiązanie jest możliwe i na jakich zasadach mogłoby zostać wdrożone.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
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