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Protokół Nr 179.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 17 czerwca 2022 r. godz. 13:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- 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 otworzyła i przewodniczyła jego obradom 
pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która oznajmiła, iż na podstawie listy obecności stwierdza 
jego prawomocność. Nieobecna 2 osoby pan Tomasz Staniek i pan Krzysztof Hajdukiewicz.

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

a) w powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka,

b) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wJałowęsach,

c) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022-2026,
c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
d) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
e) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie,
f) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach,
g) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
h) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
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.

a) pismo dot. wyrażenia zgody o przyznanie środków finansowych dla wykonawcy wieńca 
dożynkowego.

6. Zamknięcie posiedzenia.
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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 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Kontynuując pani Wicestarosta zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta przeszła do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka. 
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Markowi Gołasie - Kierownikowi Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki, który poinformował, iż zgodnie z art. 63 ust. 14 ustawy - Prawo 
oświatowe, w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę 
powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek 
organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład 
reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim 
zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa. Pan Kierownik wskazał, 
iż w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dębnie im. Mieczysława Jopka działa 
jedna organizacja związkowa tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Ożarów. 
Podsumowując wymienił proponowany skład komisji konkursowej.

Następnie pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka, a następnie zapytała, czy są 
pytania są pytania do przedłożonego projektu uchwały.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 179.49.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach,
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Jałowęsach, 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 179.50.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu Rajmundowi Bańcerowi - Kierownikowi Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, iż Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie pismem 
KF-ll-221-2022, z dnia 15.06.2022 r., wystąpił do Zarządu Powiatu w Opatowie o wyrażenie 
zgody na dzierżawę na czas określony od 20 czerwca 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r., części 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie, przy ul. Sempołowskiej 1, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka Nr 600/7 o pow. 1,9465 ha, dla której prowadzona jest Księga 
Wieczysta KI1T/00033813/6 przez Sąd Rejonowy w Opatowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Opatowie, stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu 
Szkół Nr 2 w Opatowie, stanowiącej powierzchnię 1 m2, zlokalizowanej niedaleko wejścia do 
budynku Biura Powiatowego ARiMR w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 3 pod skrzynkę na 
zamówienia kolczyków dla zwierząt. Pan Kierownik wskazał, iż poprzednia umowa Dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 2 zawarta była na czas 16.05.2019-30.04.2022 r.

Następnie pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka, 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 179.51.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
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„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

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

Ad. 4.0mówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Ewie Masternak - Kierownikowi Wydziału Organizacji 
i Nadzoru, która poinformowała, iż konieczność utworzenia zaplanowanych tras wynika 
z zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców Powiatu Opatowskiego, którzy ubiegają się 
o umożliwienie dojazdu osobom starszym do punktów usługowych a młodzieży do szkół 
z miejscowości objętych przedmiotowymi trasami. Następnie pani Kierownik wymieniła 
proponowane zmiany tras:
„73) Opatów - Opatów przez Mydłów, Włostów;
„74) Ożarów- Ożarów przez Julianów, Leopoldów, Gliniany;
„75) Opatów - Opatów przez Słabuszewice, Ublinek, Kaczyce;
„76) Opatów - Opatów przez Karwów;
„77) Iwaniska - Iwaniska przez Kujawy.

Następnie pani Wicestarosta zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat 
Opatowski został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022-2026.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbikowi Powiatu, która poinformowała, iż 
zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 2.331.695 
zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 5.348.061 zł. Dodała, iż ponadto 
niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.016.366 zł, a powyższe zmiany 
wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2022 i po zmianie wynik budżetu - deficyt wyniesie 
17.416.865 zł. Następnie pani Skarbnik, wskazał, iż dochody bieżące w kwocie 109.785.084,50 zł, 
tj. zwiększają się o 570.013 zł, w związku z:
1) zmniejszeniem dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.000 zł, i dokonuje się 
go na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 30.000 zł, i jest przeznaczone na działalność bieżącą KPPSP w Opatowie.
3) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4.784 zł z tytułu środków 
z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych 
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
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4) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 78.260 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników ZS Nr 1 
w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
5) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 104.000 zł, co dotyczy 
dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Wymiana i montaż instalacji słaboprądowej 
w celu przystosowania ciągów komunikacyjnych, pokoi, łazienek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w DPS w Czachowie".
6) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
o kwotę 200.000 zł, co dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.
7) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 
2.640 zł, co dotyczy wpływów za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
8) zmniejszeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.080 zł, co 
dotyczy środków otrzymanych przez ZS w Ożarowie z OPS w Ożarowie na sfinansowanie 
wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, przebywających 
w naszym kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, które 
wycofuje się z planu dochodów budżetowych i przenosi do planu dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku jednostki.
9) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.547 zł, 
co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 
pracownika ZPPP w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
10) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 89.756 zł, 
co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 
pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
11) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 84.000 zł, 
co dotyczy:
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników SOSW 
w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP - 75.000 zł;
- zwrotu kosztów dowozu uczniów - 5.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów - 4.000 zł.
12) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.746 zł, 
co dotyczy zwróconej SOSW w Jałowęsach nadpłaty składek ZUS.
13) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 19.360 zł, co dotyczy środków 
otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników zatrudnionych 
w POW podległych Powiatowi Opatowskiemu.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 161.787 zł.
Podsumowując pani Skarbnik omówiła wydatki majątkowe na kwotę 21.897.449 zł, które 
zwiększają się o 4.576.707 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości 
Rolniczej" o kwotę 85.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - 
Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m. Malice 
Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w 
km 6+610" o kwotę 3.248.529 zł;

Protokół Nr 179.2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 17 czerwca 2022 r. - VI kadencja Strona 5



OR -11.0022.179.2022

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni 
Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 
0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy 
Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne 
o łącznej dł. ok. 1,200 km" o kwotę 1.243.178 zł.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.412.952 zł.
c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2022 roku wynoszą 809.017 zł i dotyczą kredytu 
poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona 
Sp. z o.o.) na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie 
w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka.

Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026, a następnie 
zapytała, czy są pytania.

Wobec ich braku poddała odczytaną treść pod głosowanie.
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 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 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 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.
Pani Wicestarosta poinformowała, iż w Powiecie Opatowskim funkcjonuje jedna zawodowa 
rodzina zastępcza, dla której wynagrodzenie wynosiło 2 000,00 zł brutto. Dodała, iż zgodnie z art. 
91 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada 
powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, dlatego też 
proponuje się podnieść niniejsze świadczenie do kwoty 2 600 zł brutto.

Pani Wicestarosta odczytała projekt w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych, po czym zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos.
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Wobec ich braku zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 
rodzin zastępczych zawodowych został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

e) o zmianie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - Kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, która poinformowała, iż zgodnie z art. 97 ust. 1 opłatę za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu 
z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Wskazała, iż osoby nie ponoszą opłat, 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego. Na podstawie art. 97 ust. 5 ww. ustawy rada powiatu lub rada 
gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Podsumowując 
przedstawiła wysokość odpłatności uczestnika za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 
pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Kwota odpłatności za pobyt w domu, 
o której mowa w § 5 ust. 1

dla osób samotnie 
gospodarujących

dla 
osób w rodzinie

1 2 3
Do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie

Powyżej 100% 60 zł 60 zł

Proponowana zmiana ma na celu obniżenie opłat wnoszonych przez osoby korzystające 
z pobytu w Dziennym Domu „Senior- WIGOR" w Opatowie.
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 zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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f) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 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 o zmianie uchwały w sprawie zmiany załącznika do 
uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +" 
w Stodołach - Koloniach został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

g) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, 
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 pozostawienia petycji bez rozpatrzenia został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

h) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pani Wicestarosta przedstawiła proponowaną tabelę, których wartości pozwolą zwiększyć 
wynagrodzenia funkcyjne dla nauczycieli.

L.p. Rodzaj stanowiska lub sprawowanej funkcji Wysokość miesięczna 
dodatku /zł/

1.

Dyrektor:
1) szkoły ponadpodstawowej lub zespołu szkół w liczbie 
uczniów:
a) od 201 do 400 1000-2500

b) od 401 do 600 1300-2800

c) powyżej 601 1500-3200

2) specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 1000-2000

3) poradni psychologiczno - pedagogicznej 1000-2000

2.

Wicedyrektor:
1) szkoły ponadpodstawowej lub zespołu szkół 800-2200

2) specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 600-1500

3) poradni psychologiczno - pedagogicznej 600-1500

3. Stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły 1000-2000
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4. Wychowawca klasy (grupy przedszkolnej) 400-600
5. Opiekun stażu 200
6. Doradcy metodyczny lub nauczyciel-konsultant 200

Pani Wicestarosta odczytała projekt o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Opatowski, 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 ustalenia regulaminu 
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Opatowski został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta poinformowała o przejściu 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).
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 14 do niniejszego protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Ad.5. Sprawy organizacyjne.
a) pismo dot. wyrażenia zgody o przyznanie środków finansowych dla wykonawcy wieńca 

dożynkowego.
Pani Wicestarosta poinformowała, iż Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
zwróciła się z pismem o możliwość przyznania środków finansowych w wysokości 1300 zł dla 
wykonawcy wieńca dożynkowego, reprezentującego w konkursie Powiat Opatowski.
Przedmiotowa pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Wicestarosta zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytała, kto jest za wyrażeniem zgody na przyznania środków 
finansowych w wysokości 1300 zł dla wykonawcy wieńca dożynkowego, reprezentującego 
w konkursie Powiat Opatowski.
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W głosowaniu jawnym wyrażono zgodę ww. sprawie Udział w głosowaniu wzięło 3 członków 
zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

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.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pani Wicestarosta wypowiedziała formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:10).

Protqkolan£_
Sylwia Zakrzewska

rcestaros;

Małgorzata Jalpwska
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