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Protokół Nr 180.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 27 czerwca 2022 r. godz. 11:30

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 uchwały Zarządu Powiatu:

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022,

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Malice Kościelne,
b) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia 

biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie,
c) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski,
d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, 

wniosków i petycji,
e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych,
f) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" 

w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach,
g) w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji,
h) w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Opatowskiego,
i) w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty,
j) w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu,

4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta Tomasz Staniek zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w pkt 2 
ppktów b) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku, c) o zmianie 
uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka, 
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d) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach oraz w pkt 3 
ppkt o) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie, p) w sprawie przyjęcia 
rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia 
wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie, q) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 
w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu 
w Opatowie. Następnie odczytał zaproponowany porządek posiedzenia.

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

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022,

b) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
c) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. 
Mieczysława Jopka,

d) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c) w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Malice Kościelne,
d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia 

biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie,
e) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski,
f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, 

wniosków i petycji,
g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych,
h) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" 

w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach,
i) w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji,
j) w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Opatowskiego,
I) w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty,
m) w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
n) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu,
o) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 

w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
p) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie,
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q) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie 
stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie.

4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Starosta 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 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, który poinformował, że w obecnie obowiązujących przepisach dot. 
finansowania oświaty przewidziano podwyżki dla nauczycieli od dnia 1.05.2022 r. do dnia 
31.12.2022 r. poprzez zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli, jak również 
podwyższenie od dnia 1.05.2022 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. Następnie pan kierownik poinformował, jak 
dokonuje się wyliczeń w powyższej sprawie oraz wskazał kwoty miesięcznych dotacji. Wskazał, 
iż po wyliczeniach ustala się miesięczną wysokość stawki dotacji z budżetu Powiatu 
Opatowskiego na jednego ucznia w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych 
na rok 2022 w wysokości:
1) w Technikum dla młodzieży - 740,09 zł,
a) dodatkowo dla uczniów klas I technikum objętych kształceniem zawodowym - 106,95 zł,
b) dodatkowo dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 748,65 zł, 
c) dodatkowo dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 5.080,13 zł; 
2) w Policealnej Szkole dla Dorosłych:
a) technik BHP - 90,91 zł,
b) technik administracji - 90,91 zł,
d) technik usług kosmetycznych -160,43 zł,
e) opiekun medyczny stacjonarne - 572,18 zł,
f) opiekun medyczny zaoczne -491,97 zł,
g) terapeuta zajęciowy - 572,18 zł;
3) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - 64,17 zł;

3
Protokół Nr 180.2022 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 27 czerwca 2022 r. • VI kadencja



OR-II.0022.180.2022

4) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Szkołach Policealnych, w których uczniowie 
uzyskują świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotacja 
jednorazowa) - 2.566,80 zł."

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 180.52.2022 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) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, że 
w powyższym projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków 
wydzielonego rachunku dochodów na rok 2022, nie podlegających nadzorowi Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowej w Dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą Zespołu Szkół w Ożarowie, gdzie do 
planu dochodów i wydatków wprowadza się rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. 
W związku z powyższym ustala się plan dochodów w rozdziale 80148 w kwocie 147.300 zł 
z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej ZS w Ożarowie oraz plan wydatków 
w kwocie 147.300 zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie wydatków na zakup 
żywności do stołówki. Kontynuując pani Skarbnik powiedziała, że pozostałe zmiany w Dziale 854 
Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą:
- Zespołu Szkół w Ożarowie, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85410 
Internaty i bursy szkolne o kwotę 53.920 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 
85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 15.360 zł,
w związku z otrzymaniem przez w/w szkoły środków z OPS w Ożarowie i Opatowie na 
sfinansowanie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, 
przebywających w naszym kraju w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium 
Ukrainy.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 180.53.2022 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) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. 
Mieczysława Jopka.
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Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka, a następnie zapytał, czy są uwagi.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 180.54.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 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 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach, a następnie zapytał, czy są uwagi.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 180.55.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 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. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) 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 poinformowała, że 
planowane dochody na 2022 r. wynosić będą 114.726.376,50 zł, tj. zwiększają się o 1.170.101 zł.
a) Dochody bieżące w kwocie 110.955.185,50 zł, tj. zwiększają się o 1.170.101 zł, w związku z:
1) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.047.482 zł zgodnie z pismem 
Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.l.p, dotyczącym zwiększenia części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.
2) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4.420 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.
3) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 118.199 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy 
społecznej. 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.
b) Dochody majątkowe w kwocie 3.771.191 zł - pozostają bez zmian.
Dochody 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 1.158.509 zł.
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Planowane wydatki na 2022 rok wynosić będą 132.168.355,50 zł, tj. zwiększają się o 1.195.215 
zł.
a) Wydatki bieżące w kwocie 110.267.906,50 zł, tj. zwiększają się o 1.192.215 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 72.494.702,54 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 30.057.039,16 zł,
- dotacje w kwocie 3.719.685,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.022.975 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy w kwocie 164.487 zł.
b) Wydatki majątkowe 21.900.449 zł, tj. zwiększają się o 3.000 zł w związku z realizacją zadania 
„Zakup działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego utrzymania mostu i chodnika 
w miejscowości Malice Kościelne".
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. Budżet powiatu na 2022 rok jest 
budżetem deficytowym. Deficyt po zmianach wyniesie 17.441.979 zł i zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 
ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.010.483 zł oraz niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.431.496 zł.
Przychody w roku 2022 wynoszą 17.441.979 zł, tj. zwiększają się o 25.114 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków o kwotę 5.057 zł z przeznaczeniem 
Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 5.057 zł z przeznaczeniem 
Dziennego Domu „Senior+" w Stodołach - Koloniach;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem

na

na

na

podwyżki

podwyżki

podwyżki

dla

dla

dla

pracowników

pracowników

pracowników
Klubu „Senior+" w Ożarowie;
- zwiększeniem wydatków na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej o kwotę 3.000 
zł;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 3.100 zł w związku z koniecznością rozszerzenia usługi 
hostingu dla SP w Opatowie;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego 
utrzymania mostu i chodnika w miejscowości Malice Kościelne" w kwocie 3.000 zł.
Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały 
„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2022 - 2026", gdzie 
zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku 
o kwotę 16.014 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Program wieloletni „Senior - Wigor" na lata 2015 - 2020 - 
trwałość projektu" o kwotę 5.057 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 2020 - 
Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu" o kwotę 5.057 zł;

6
Protokół Nr 180.2022 z posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 27 czerwca 2022 r. - VI kadencja



OR-II.0022.180.2022

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 2020 - Klub 
Senior+ w Ożarowie" o kwotę 5.900 zł.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026 został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Starosta udzielił ponownie głosu pani Skarbnik, która powiedziała, że jeśli chodzi o projekt 
uchwały dotyczący zmian w budżecie powiatu kwoty są tożsame.

W związku z powyższym pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu 
uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Wobec powyższego pan Starosta zapytał, 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 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Malice Kościelne.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Malice Kościelne, a następnie zapytał, czy 
są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Malice Kościelne został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany 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.
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d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia 
biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie,
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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.

e) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Opatowski, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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.

f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, 
wniosków i petycji.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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.

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych.
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Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia 
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, a następnie zapytał, czy są 
pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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.

h) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" 
w Stodołach - Koloniach, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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.

i) w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego 
VI kadencji, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

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

j) w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Opatowskiego.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Opatowskiego VI 
kadencji, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.
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W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie negatywnie zaopiniowany 
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.

k) w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie negatywnie zaopiniowany 
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.

I) w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu 
Powiatu w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie negatywnie zaopiniowany 
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.

m) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście 
Opatowskiemu, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie negatywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

n) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie (KH).
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 
w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu 
w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania.
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Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

o) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie (AW).
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 
w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu 
w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

p) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie 
stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 
w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu 
w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 22 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.4. 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.
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Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 11:50).

Protokolan
Justyna Zd\

ta Opatowski

Tomasz Stani
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