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Protokół Nr 182.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 5 lipca 2022 r. godz. 10:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
-Tomasz Staniek
-Maciej Wolański
- Kazimierz Żółtek
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. Nieobecne 2 osoby: Małgorzata Jalowska oraz Andrzej Gajek.

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

a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
b) w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opatowskiego,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia,
d) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka,
e) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka,
f) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach,
g) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Jałowęsach.
3. Postanowienie Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji 

Zarządu Powiatu Nr G-II.6844.5.2021.P z dnia 12 maja 2021 r.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał zaproponowany porządek posiedzenia, a 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 3 członków zarządu.
„Za" - 3 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.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) 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 niniejszym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu w 2022 r. poprzez 
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 135.746 zł.
1) Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 132.252 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na 
realizację przedsięwzięcia wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 
w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025.
2) Zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 
3.494 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na zadania realizowane 
przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Ponadto pani Skarbnik poinformowała, że w niniejszym punkcie uchwały Niniejszą uchwałą 
dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach: Dom 
Pomocy Społecznej w Czachowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie. Pani Skarbnik powiedziała, 
że dokonuje się również przesunięcia kwoty 13.000 zł w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Opatowie z rezerwy ogólnej - rozdział 75818 z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków na: zakup paliwa do samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska SP w Opatowie - 10.000 zł oraz zakup pieczęci dla Wydziału Komunikacji, Transportu 
i Dróg SP w Opatowie - 3.000 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 182.57.2022 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.

W niniejszym punkcie została poruszona również sprawa związana potrzebą zakupu nowego 
pojazdu dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawujących nadzór na 
lasami.

b) w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne ze 
względu na wynikającą z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami konieczność 
gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki 
mieniem samorządowym. Określenie minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opatowskiego sprawi, że oddawanie 
nieruchomości w najem lub dzierżawę będzie procesem ujednoliconym i przejrzystym. Ponadto 
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pan kierownik powiedział, że zaproponowane stawki minimalne z tytułu korzystania 
z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Opatowskiego odpowiadają stawkom 
rynkowym stosowanym na terenie Powiatu Opatowskiego, które zostały ustalone w wyniku 
rozeznania rynku.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek - Członek Zarządu Powiatu w Opatowie, który zapytał jak 
często waloryzowane są stawki?

Pan kierownik R. Bańcer odpowiedział, że corocznie.

Pani mecenas Ewelina Płatek - kosior potwierdziła, że corocznie dokonywane są czynności z tym 
związane.

Pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku pan Starosta poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 182.58.2022 w sprawie ustalenia minimalnej wysokości 
stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Opatowskiego 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, że Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie na 
podstawie umowy z dnia 01.02.2019 r. użyczał część budynku (część parter budynku 1C, stary 
szpital) o pow. 182,28 m2 oraz gruntu zagospodarowanego ogrodem położonym wokół ww. 
budynku usytuowany na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego, położonej 
przy ul. Szpitalnej 4, który poszczególnymi wnioskami wniósł o zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia ww. nieruchomości na czas nieokreślony, w celu realizacji Programu Wieloletniego 
„Senior+". Ponadto również Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie na 
podstawie umowy z dnia 01.04.2022 r. użyczał części budynku o pow. 1366,30 m2 
zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego, położonej przy 
ul. Szpitalnej 4D w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. W związku ze zbliżającym 
się upływem okresu użyczenia przedmiotowej nieruchomości Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Opatowie zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy użyczenie w celu realizacji 
zadań statutowych, na okres do 31 marca 2032 r. Pan kierownik podkreślił, że ustawodawca 
przyznał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wyłączną właściwość do 
podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu. Jednocześnie katalog spraw, w których organ stanowiący władny jest do podejmowania 
uchwał w sprawach majątkowych powiatu ma charakter zamknięty (art. 12 pkt 8 lit. a ustawy 
o samorządzie powiatowym). Nie mieści się w nim użyczenie, jako czynność nieprzekraczająca 
zakres zwykłego zarządu. Oddając nieruchomość w użyczenie zarząd powiatu działa 
samodzielnie w ramach ustawowego uprawnienia do gospodarowania mieniem powiatu i nie 
potrzebuje zgody rady powiatu. Kontynuując wypowiedź pan kierownik powiedział, że biorąc 
pod uwagę fakt, że zarówno Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie, jak również 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie realizują swoje cele statutowe, 
których przedmiotem jest wsparcia mieszkańców powiatu opatowskiego ich wnioski są zasadne.
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Pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku pan Starosta poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 182.59.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów użyczenia została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska 
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 Zarząd Powiatu w Opatowie powołał Komisję Konkursową w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka. W dniu 28 czerwca 2022 r. odbył się 
konkurs, w wyniku którego wyłoniono kandydatkę na stanowisko dyrektora Panią Beatę 
Zubrzycką. Prawo oświatowe stanowi, że kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki 
wyłania się w drodze konkursu, zaś kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska 
dyrektora. Zatem zatwierdzając wyniki konkursu organ prowadzący zobowiązany jest powołać 
kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko dyrektora. Zgodnie z przepisami 
ustawy - Prawo oświatowe dyrektorowi szkoły powierza się stanowisko na 5 lat szkolnych, 
natomiast w uzasadnionych wypadkach można powierzyć stanowisko na krótszy okres, jednak 
nie krótszy niż 1 rok.

Pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku pan Starosta poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 182.60.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów użyczenia została podjęta jednogłośnie 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.

e) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka, a następnie 
zapytał, czy są pytania lub uwagi.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 182.61.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka została 
podjęta jednogłośnie 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.
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f) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach,
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Jałowęsach, po czym zapytał, czy są pytania lub uwagi.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 182.62.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka została 
podjęta jednogłośnie 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.

g) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Jałowęsach.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach, a następnie zapytał, czy są 
pytania lub uwagi.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 182.63.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach została podjęta jednogłośnie 
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.

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

Ad.3. Postanowienie Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
w decyzji Zarządu Powiatu Nr G-II.6844.5.2021.P z dnia 12 maja 2021 r.
Pan Starosta odczytał treść postanowienia Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki w decyzji Zarządu Powiatu Nr G-II.6844.5.2021.P z dnia 12 maja 2021 r., 
a następnie zapytał, czy są pytania.

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

W głosowaniu jawnym Postanowienie Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki w decyzji Zarządu Powiatu Nr G-II.6844.5.2021.P zostało podjęte jednogłośnie 
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.

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. 10:20).
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