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Protokół Nr 177.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 7 czerwca 2022 r. godz. 11:30

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- 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 - pan Krzysztof Hajdukiewicz.

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

a) w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Dębnie im. Mieczysława Jopka,

b) w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Jałowęsach,

c) w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków o przyznawanie dofinansowania ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Opatowskim,

d) w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opatowie za rok 2021 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej na 2022 rok.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

rok 2021.
4. Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Opatowie w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583).
5. Sprawy organizacyjne.
6. 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.
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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 ogłoszenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Dębnie im. Mieczysława Jopka.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, który poinformował, że w związku z kończącymi się kadencjami p.o. dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka oraz 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wJałowęsach konieczne jest 
przeprowadzenie wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek. Dodał, że do zadań 
Zarządu Powiatu w Opatowie należy powoływanie i odwoływanie dyrektorów jednostek 
organizacyjnych powiatu. Przepisy szczególne ustawy - Prawo oświatowe wskazują, że dyrektora 
placówki oświatowej wyłania się w drodze konkursu. Zasady przeprowadzenia konkursu określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Pan kierownik 
poinformował również, że wymogi dla kandydata ustalono w oparciu rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym 
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 
publicznej placówce oraz art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Wobec ich braku pan Starosta poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 177.44.2022 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 ogłoszenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Jałowęsach.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie ogłoszenia 
konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wJałowęsach.

Wobec ich braku pan Starosta poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 177.45.2022 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.
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c) w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków o przyznawanie dofinansowania ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Opatowskim.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że został przygotowany projekt 
uchwały w związku z zakwestionowane przez służby Wojewody zapisy załącznika nr 2 uchwały 
rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Wskazała, że niniejszą uchwałą 
ustala się zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Opatowskim.

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

Wobec ich braku pan Starosta poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 177.46.2022 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.

d) w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opatowie za rok 2021 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej na 2022 rok.
Pan Starosta udzielił głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która omówiła 
szczegółowo poszczególne elementy sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2021 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie 
systemu pieczy zastępczej na 2022 rok.

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

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 177.47.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 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 przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

za rok 2021.
Pan Starosta ponownie udzielił głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która 
przestawiła sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021.
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Wskazała także, że organizator rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opatowie wypełnił swój ustawowy obowiązek.

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 7 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 przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 4. Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Opatowie w trybie art. 15 ust. 7 ustawy 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583).
Pan Starosta odczytał treść wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Opatowie w trybie art. 15 ust. 7 
ustawy o samorządzie powiatowym, a następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku 
o zwołanie sesji.

W głosowaniu jawnym powyższy wniosek został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Sprawy organizacyjne.
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.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 11:45).

Protokol

Opatów:

Tomasz Staniek
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