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Protokół Nr 172.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 21 marca 2022 r. godz. 13:45

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

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
b) w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Opatowie do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej 
Energii Elektrycznej na 2023 rok.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie,
b) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
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.

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.
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Ad. 2.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

Pan Starosta udzielił głosu pani mecenas Annie Piątkowskiej, która poinformowała, że 
w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami w 2022 r. w następujących jednostkach: Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Zarząd Dróg Powiatowych 
w Opatowie oraz Starostwo Powiatowe w Opatowie.

Następnie pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu 
w 2022 roku, po czym zapytał, czy są pytania.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 172.26.2022 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 wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Opatowie do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej 
Energii Elektrycznej na 2023 rok.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego 
w Opatowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na 2023 rok. Dodał, że 
celem jest uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego 
w Opatowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego. Następnie pan Starosta 
zapytał, czy są pytania, wobec uch braku poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 172.27.2022 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.

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

Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie.

Pan Starosta powiedział, że w związku koniecznością wprowadzenia stanowiska zastępcy 
dyrektora oraz aktualizacji podstaw prawnych powołanych w statucie Powiatowego Centrum 
Kultury zasadna jest jego zmiana. Następnie odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany 
statutu Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie. Kontynuując zapytał, czy są pytania lub 
uwagi.
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Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

b) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Opatowskiego w 2022 r. ogółem wynoszą 9 610 467,00 zł. 
Następnie przedstawiła plan wydatków na rehabilitację społeczną, a mianowicie:
> dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 8 963 712,00 zł, 
> dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych (dzieci i dorośli) - 70 000,00 zł,
> dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na 

wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych (dzieci i dorośli) - 306 755,00 zł,
/ dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dzieci i dorośli) - 

5 000,00 zł,
r dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (dzieci i dorośli) - 250 000,00 zł. 
Reasumując zadania związane z rehabilitacją społeczną to kwota 9 595 467,00 zł.

Ponadto pani kierownik omówiła plan wydatków na zatrudnienie i rehabilitację zawodową, 
a mianowicie wskazała, że proponuje się ustalić kwotę 15 000,00 zł na finansowanie wydatków na 
instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Pan Starosta poprosił, aby pani kierownik podała miesięczne kwoty środków finansowych 
w odniesieniu do uczestników WTZ i PŚDS.

Pani kierownik Katarzyna Ambryszewska poinformowała, że jeśli chodzi o PFRON to kwota roczna 
to 24.096,00 zł z czego środki powiatu rocznie na 1 uczestnika to 2678,00 zł, czyli łącznie 26 774 zł 
tj. 2231,17 zł na miesiąc. Natomiast w odniesieniu do uczestnika PŚDS dla osób bez sprzężeń to 
kwota 1940 zł miesięcznie, a ze sprzężeniami 2522 zł miesięcznie.

Kontynuując pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, 
a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały. 
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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U dział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „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 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. Poinformował, że kierownik 
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie wystąpił z pismem do Wojewody Świętokrzyskiego 
oraz Urzędu Marszałkowskiego. Na chwilę obecną uzyskał ustną odpowiedź od służb wojewody, iż nie 
przewidują finansowania w ww. kwestii i wszystko leży po stronie powiatu.

Odbyła się krótka dyskusja w wyniku, której członkowie Zarządu Powiatu oznajmili, że bez względu na 
złożone pismo przez radnych, większość samorządów decyduje się na takie działania, podano 
przykład m. Sandomierz, gdzie obywatele Ukrainy są zwolnieni z opłaty za bilety komunikacji 
miejskiej. Zarząd Powiatu zadecydował, iż będzie trzeba sporządzić stosowny projekt uchwały ze 
wskazaniem czasookresu obowiązywania bezpłatnych przejazdów.

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.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:05).

P roto kolan. 
Justynach)

Starosta Opatows.

Tomasz Staniek
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