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Protokół Nr 176.2022 
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 19 maja 2022 r. godz. 14:20

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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:

a) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie,

b) w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji 
kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,

c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 3 miesięcy.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w związku z inicjatywą uchwałodawczą 

zgłoszonych przez grupę radnych:
a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
b) odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie,
c) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
w powiecie opatowskim na 2022 rok,

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2021 r.,

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022-2026,

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
e) w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych Powiatowego 

Zakładu Transportu w Opatowie,
f) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Transportu 

w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu 
Opatowskiego,

g) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
h) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
i) w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
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j) o odwołaniu członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków 
Zarządu Powiatu w Opatowie.

5. Zatwierdzenie treści raportu o stanie powiatu za rok 2021.
6. Sprawy organizacyjne.

a) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2022 r. o 
sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia 
jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

b) Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie nt. bieżącego 
funkcjonowania.

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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. 
Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał odczytana treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 176.41.2022 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.

b) w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji 
kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do 
wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w sprawach 
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o udzielenie zamówienia publicznego. Nadmienił, iż dodaje się osobę pana Sekretarza Powiatu 
do składu osób, które byłyby upoważnione w zakresie wymienionym w przełożonym projekcie 
uchwały. Kontynuując pan Starosta zapytał, zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał odczytana treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 176.42.2022 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.

c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 3 miesięcy.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Mieniem, który poinformował, że Inwestor tj. PGE Dystrybucja S.A. wystąpił z wnioskiem 
o udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wyrażenie zgody na 
podwieszeniu odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn4x70 na istniejących 
słupach usytuowanych:
- na działce o nr ew. 40/56 położonej w miejscowości Włostów, obręb 0019 Włostów, gm. Lipnik, 
o powierzchni 0,0016 ha,
- na działce o nr ew. 40/119 położonej w miejscowości Włostów, obręb 0019 Włostów, gm. 
Lipnik, o powierzchni 7,8668 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Opatowskiego, 
oraz
- na nieruchomości stanowiącej część działki (w części niezbędnej do realizacji ww. inwestycji, 
wskazanej w załączniku) o numerze ewidencyjnym 40/120 położonej w miejscowości Włostów, 
obręb 0019 Włostów, gm. Lipnik, o powierzchni 0,1870 ha stanowiącej w udziale 71400/171027 
części oraz w udziale 4281/171027 części, własność Powiatu Opatowskiego. W związku 
z planowaną inwestycją polegającą na podwieszeniu odcinka linii napowietrznej niskiego 
napięcia na istniejących słupach usytuowanych na ww. działkach położonych w miejscowości 
Włostów, gm. Lipnik, służącej do zasilania pompowni kanalizacji sanitarnej T-l, której przebieg 
prezentuje załącznik do uchwały. Ponadto dodał, iż Inwestor tj. PGE Dystrybucja S.A. ponosi 
wszystkie koszty związane z podwieszeniem odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia na 
istniejących słupach, a także zobowiązany jest po przeprowadzeniu prac do przywrócenia 
nieruchomości do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem zmian wywołanych wybudowaniem 
infrastruktury. Poinformował, że wykonanie ww. prac przyczyni się do wzrostu wartości 
przedmiotowych nieruchomości, a także podniesie standard techniczny obiektów znajdujących 
się na nich. Nadmienił, że w okresie trwania dzierżawy zostaną podjęte działania do 
ustanowienia służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na okres do 3 miesięcy. Następnie zapytał, czy są pytania. Wobec ich braku 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 176.43.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
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„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad.3.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w związku z inicjatywą uchwałodawczą 
zgłoszonych przez grupę radnych:

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
Pan Starosta odczytał treść projektu zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu 
Opatowskiego. Poinformował, że w dniu dzisiejszym pani mecenas jest nieobecna, ale jest po 
rozmowie i opinia nt. przedłożonego projektu uchwały jest negatywna. W związku z powyższym 
pan Starosta zapytał kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Krzysztof Hajdukiewicz, Aneta Werońska), 
„przeciw" -1 głos (Andrzej Gajek), „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu 
w Opatowie. Następnie powiedział, że jego zdaniem pan Przewodniczący Wacław Rodek bardzo 
dobrze dotychczas spełniał swoją rolę i dlatego też jest za negatywną opinią do przedłożonego 
projektu uchwały. Kontynuując poddał projekt pod głosowanie pytając kto jest za jego 
negatywnym zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" -4 głosy (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Krzysztof Hajdukiewicz, Aneta Werońska), 
„przeciw" -1 głos (Andrzej Gajek), „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
w Opatowie. Kontynuując poddał projekt pod głosowanie pytając kto jest za jego negatywnym 
zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" -4 głosy (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Krzysztof Hajdukiewicz, Aneta Werońska), 
„przeciw" -1 głos (Andrzej Gajek), „wstrzymało się" - 0 głosów.

Ad. 4.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
w powiecie opatowskim na 2022 rok.
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Pan Starosta udzielił głosu pani Aldonie Szwagierczak - Stępień - pracownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła roczne sprawozdanie kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2021 oraz wykazu potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej w powiecie opatowskim na 2022 rok.

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

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały pytając kto jest za pozytywnym jego zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 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.

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2021 r.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r., a następnie udzielił głosu 
panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Głos zabrał pan kierownik M. Gołasa, który przedstawił poszczególne elementy ujęte 
w powyższym sprawozdaniu.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub pytania do pana kierownika w związku 
z przestawieniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały pytając, kto jest za pozytywnym jego zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 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.

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która omówiła szczegółowo 
zmiany wprowadzane do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022-2026.
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Następnie pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026, po 
czym zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały pytając, kto jest za pozytywnym jego zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 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.

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która omówiła jedynie 
różnice wykazane w projekcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, jednocześnie zaznaczyła, że pozostałe kwoty są tożsame ze 
zmianami przedstawionymi w wieloletniej prognozie finansowej.

Następnie pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, po czym zapytał, czy są pytania lub 
uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały pytając, kto jest za pozytywnym jego zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 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.

e) w sprawie ulgowych przejazdów dla obywateli Ukrainy na liniach komunikacyjnych Powiatowego 
Zakładu Transportu w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - kierownikowi Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie, która poinformowała, że powyższy projekt uchwały został 
przygotowany w związku z wnioskiem radnych Rady Powiatu w Opatowie, pana Zbigniewa 
Wołcerza oraz pana Bogusława Włodarczyka. Nadmieniła, że pomoc dla obywateli Ukrainy 
przyjmie formę bezpłatnych przejazdów na liniach komunikacyjnych Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie.

Następnie pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, po czym zapytał, czy są pytania lub 
uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały pytając, kto jest za pozytywnym jego zaopiniowaniem.
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W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 
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.

f) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Transportu 
w Opatowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu 
Opatowskiego.
Pan Starosta ponownie udzielił głosu pani kierownik Renacie Dobrowolskiej, która 
poinformowała, że Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie zwrócił się z wnioskiem 
o zwolnienie z dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki za 2021 rok w kwocie 27 706,80 zł 
i zaproponował, że środki te przeznaczy na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego.

Następnie pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego 
zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Opatowskiego, po czym zapytał, czy są 
pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały pytając, kto jest za pozytywnym jego zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 
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.

g) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec braku pytań pan Starosta poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 
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.

h) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r., a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Wobec braku pytań pan Starosta poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 
i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

i) w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu panu Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu, który omówił 
projekt uchwały wskazując, iż ostatnia nowelizacja statutu Powiatu Opatowskiego została 
wprowadzona uchwałą Rady Powiatu w Opatowie z 2018 r., do której organ stanowiący 
wprowadził 4 kolejne zmiany, w tym 3 w 2019 r. Mając na uwadze przejrzystość przepisów 
zaproponowano wprowadzenie nowego brzemienia statutu, uwzględniającego poprzednie 
zmiany oraz inne, które wystąpiły. Nadmienił, iż szczegółowo każda ze zmian została opisana 
w uzasadnieniu do przedłożonego projektu uchwały.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, 
a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Wobec braku pytań pan Starosta poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 
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.

j) o odwołaniu członków zarządu oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków 
Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Starosta powiedział, że po 3,5 roku kadencji uważa, że potrzebna jest rekonstrukcja organu 
wykonawczego. W związku z tym, że rolą starosty jest wskazywanie kandydatów na członków 
zarządu powiatu powody przedłożenia projektu uchwały poda na najbliższej sesji, a na chwilę 
obecną prosi o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. Kontynuując pan 
Starosta poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 
i stanowi załącznik nr 18 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 przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 5. Zatwierdzenie treści raportu o stanie powiatu za rok 2021.
Pan Starosta udzielił głosu panu Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu, który poinformował, że 
wszystkie komórki przedłożyły skrupulatnie dane do raportu o stanie powiatu. Podziękował za bardzo 
dobrą współpracę zarówno wszystkim wydziałom starostwa, jak i jednostkom organizacyjnym 
powiatu. W swojej wypowiedzi pan Sekretarz wskazał także na ogrom zadań realizowanych przez 
powiat.
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Pan Starosta dodał, że w dniu dzisiejszym członkowie Zarządu Powiatu zatwierdzają treść raportu, 
która zostanie przekazana Radzie Powiatu w Opatowie, a w późniejszym czasie przedmiotem obrad 
sesji rady powiatu. Następnie pan Starosta zapytał, czy kto chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem treści raportu o stanie powiatu za 
rok 2021.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 
i stanowi załącznik nr 19 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 przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad.6. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia 
jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
z dnia 21 kwietnia 2022 r. o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 wraz 
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożonym materiałem stanowiącym załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu.

b) Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie nt. bieżącego 
funkcjonowania.
Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał treść informacji przedłożonej przez Powiatowe Centrum 
Kultury w Opatowie.

Członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożonym materiałem stanowiącym załącznik nr 21 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 Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 15:30).
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