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Protokół Nr 178.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 9 czerwca 2022 r. godz. 14:20

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- 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 otworzyła i przewodniczyła jego obradom 
pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która oznajmiła, iż na podstawie listy obecności stwierdza 
jego prawomocność. Nieobecna 1 osoba pan Tomasz Staniek.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z realizacji zadań 

w miesiącu maju 2022 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:

a) w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 1 nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Opatowskiego przeznaczonych do użyczenia w 2022 roku.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021 rok,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 rok,
c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 

rok,
d) w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji,
e) o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

w Opatowie VI kadencji.
5. Wycofanie wniosku 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).
6. Sprawy organizacyjne.

a) informacja dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska odczytała zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie 
zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.
Wobec ich braku zapytała, 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.
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Kontynuując pani Wicestarosta zapytała, 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 pani Wicestarosta przeszła do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
Ad.2. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z realizacji zadań 
w miesiącu maju 2022 r.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Adrianowi Wołos - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury w Opatowie, który przedstawił informację z realizowanych zadań w miesiącu maju. Wskazał, 
iż podziemną trasę turystyczna odwiedziło bardzo dużo turystów bo aż 2629 osób.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożonym materiałem.

Następnie pani Wicestarosta zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia. 
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 1 nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Opatowskiego przeznaczonych do użyczenia w 2022 roku.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - Kierownikowi Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, który poinformował, iż przedmiotem niniejszego aktu jest 
podanie do publicznej wiadomości informacji, które z nieruchomości stanowiące własność 
Powiatu Opatowskiego wprowadza się do obrotu poprzez ich użyczenie. Użyczenie następuje 
na wniosek dyrektorów placówek objętych wykazem Nr ltj.: Dziennego Domu "Senior - 
WIGOR" w Opatowie w celu realizacji Programu Wieloletniego „Senior+" oraz Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie w celu realizacji zadań statutowych. Pan 
Kierownik wskazał, iż wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
okres od 10 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa 
Powiatowego w Opatowie i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Opatowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie. 
Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat opatowski.

Następnie pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 1 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opatowskiego przeznaczonych do użyczenia 
w 2022 roku, a następnie zapytała, czy są pytania są pytania do przedłożonego projektu 
uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 178.48.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głoso w a niu wzięło 4 członków zarządu.
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„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta poinformowała o przejściu do realizacji 
kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 4.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021 rok.

Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Ewie Masternak - Kierownikowi Wydziału Organizacji i 
Nadzoru, która poinformowała, iż zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rada powiatu 
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia zarządowi absolutorium i winien być rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad 
przedstawionym raportem o stanie powiatu Sekretarz Powiatu przeprowadza debatę, po 
zakończeniu, której organ stanowiący przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi 
powiatu wotum zaufania. W debacie nad raportem mogą brać udział mieszkańcy powiatu. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć pisemne zgłoszenie do 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie poparte podpisami co najmniej 150 osób. Liczba 
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a z uwagi na ograniczoną możliwość 
ilości osób mogących zabrać głos w debacie liczyła się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie winno być 
złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której 
ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Pani Kierownik wskazała, iż zapisy ustawy mówią 
również, że niniejszą uchwałę rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady powiatu, a jej niepodjęcie jest równoznaczne z podjęciem uchwały 
o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

O zabranie głosu poprosił pan Paweł Sadrak - Sekretarz Powiatu, który poinformował, iż w dniu 
dzisiejszym teść raportu o stanie powiatu opatowskiego za 2021 r. została opublikowana na BIP 
Powiatu. Pan Sekretarz dodał, iż w momencie wyznaczenia terminu sesji absolutoryjnej 
dodatkowo pojawią się tam dodatkowe składowe dot. procedury debaty nad raportem m. in. lista 
poparci czy klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.

Następnie pani Wicestarosta zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie 
wotum zaufania za 2021 rok 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 rok.
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 rok, a następnie 
zapytała, czy są pytania.

Wobec ich braku poddała odczytaną treść pod głosowanie.
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W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 rok został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany 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.

c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 
rok.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która powiedziała, iż po 
zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;
4) informacją o stanie mienia Powiatu Opatowskiego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie
podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium nie później niż do 30 czerwca roku następującego po 
roku budżetowym.

Następnie pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, po czym zapytała czy ktoś chciałby 
zabrać głos.

Wobec ich braku zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie 
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

d) w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały stwierdzenia wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Ewie Masternak - Kierownikowi Wydziału Organizacji 
i Nadzoru, która wyjaśniła, iż w związku ze złożeniem rezygnacji przez wiceprzewodniczącego rady 
powiatu w myśl art. 14 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, rada podejmuje uchwałę w 
sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Z uwagi na fakt, iż radna Bożena Kornacka w dniu 25 maja 
2022 r. została wybrana na przewodniczącą rady powiatu (uchwałą Nr LVI11.35.2022), tego samego 
dnia złożyła rezygnacją z funkcji wiceprzewodniczącej. Pani Kierownik omówiła procedurę 
wyborczą na to stanowisko, które składa się zasadniczo z dwóch etapów:
- zgłoszenie kandydatów, sporządzenie kart do głosowania, wybór komisji skrutacyjnej, 
głosowanie i ogłoszenie jego wyników. Wynik głosowania ma podstawowe i decydujące znaczenie 
dla wyboru kandydata,
- odczytanie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, stwierdzającej wybór konkretnej osoby, 
która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.
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W związku z powyższym, organ stanowiący powiatu stwierdza podjęcie uchwały w głosowaniu 
tajnym, o czym świadczy protokół Komisji Skrutacyjnej. Podsumowując wskazała, iż liczbę radnych 
sprawujących funkcję wiceprzewodniczących określa §12 ust. 1 Statutu Powiatu Opatowskiego, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 
2018 r. i wynosi 2 osoby.

Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie 
uchwały stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji, po 
czym zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos.

Wobec ich braku zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały 
stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

e) o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
w Opatowie VI kadencji.
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji, po czym zapytała czy ktoś chciałby 
zabrać głos.

Wobec ich braku zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta poinformowała o przejściu do realizacji 
kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Wycofanie wniosku 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).
Pani Wicestarosta odczytał treść wniosku po czym zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku 
o wycofanie wniosku o zwołanie sesji.
W głosowaniu jawnym powyższy wniosek został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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Ad.6. Sprawy organizacyjne.
a) informacja dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.
Pani Wicestarosta poinformowała, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół 
Zamiejscowy w Sandomierzu uchwałą VI Składu Orzekającego z dnia 7 czerwca 2022 roku Nr 
77/2022 pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Kontynuując pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos 
w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pani Wicestarosta przeszła do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pani Wicestarosta wypowiedziała formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 15:10).

Sylwia Zakrzewska
Wic Ita

Małgorzata Jalowska
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