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Protokół Nr 184.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 19 lipca 2022 r. godz. 14:30

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

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

a) o zmianie załącznika do uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego,

b) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Opatowskiego, 
reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Opatowie, w zakresie wszelkich czynności formalno
prawnych, w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu dla 
zadania pn.: "Budowa Inkubatora Przemysłowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 
Włostowie Powiat Opatowski (I Etap)".

3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta zapytał, czy są uwagi do odczytanego 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.
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Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) o zmianie załącznika do uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - p.o. kierownikowi Powiatowego 
Zakładu Transportu w Opatowie, która omówiła projekt uchwały o zmianie załącznika do 
uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych 
przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego. Pani kierownik poinformowała, że 
w poprzednich uchwałach zostały pominięte niektóre miejscowości, które powinny zostać 
wpisane do cennika, a mianowicie np. Strefa III Szymanówka, Karsy, Dębno II, Maruszów pow. 
Lipsko, Gliniany zostało uzupełnione o miejscowości: Kruków, Lasocin, Czachów, Zawada. Strefa 
IV Bronisławów, Wólka Lipowa, Maruszów, Poręba, Śląsko, Daniszów, Walentynów, Cegielnia 
uzupełniono o miejscowości: Wlonice, Biedrzychów, Janików. Reasumując pani kierownik 
oznajmiła, że ceny biletów nie ulegają zmianie, a jedynie uzupełniono brakujące miejscowości na 
poszczególnych trasach przejazdu we wskazanych w załączniku do niniejszego projektu uchwały 
strefach.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, 
a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 184.66.2022 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) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Opatowskiego, 
reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Opatowie, w zakresie wszelkich czynności formalno
prawnych, w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu dla 
zadania pn.: "Budowa Inkubatora Przemysłowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 
Włostowie Powiat Opatowski (I Etap)".
Pan Starosta udzielił głosu pani Anicie Tutak - Skórskiej - kierownikowi Wydziału Inwestycji, 
która poinformowała, że ww. projekt uchwały związany jest z umową Nr Wl-ll.273.5.2022 
zawartą w dn. 15.06.2022 r., której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych na 
podstawie własnego projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawcy tj. „DOM z KLASĄ" 
spółki jawnej z siedzibą w Kielcach dla zadania „Budowa Inkubatora Przemysłowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną we Włostowie Powiat Opatowski (I Etap). Zgodnie 
z zapisami ww. umowy Wykonawca ma wykonać projekt budowlany i wykonawczy, w tym 
uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia projektowe i pozwolenia na realizację projektu 
tak, aby mógł przed rozpoczęciem robót budowlanych, stosowanie do zapisów umowy, 
przekazać Zamawiającemu Powiatowi Opatowskiemu szereg wymienionych tam dokumentów, 
w tym prawomocną decyzję - pozwolenie na budowę. Pani kierownik wskazała, że w celu 
uzyskania prawomocnej decyzji Zamawiający w § 6 ust. 7 pkt 5 umowy zobowiązał się do 
udzielenia pełnomocnictwa stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy do reprezentowania 
w sprawie pozwolenia na budowę. Jako, że pełnomocnictwo do działania w postępowaniu 
administracyjnym może zostać udzielone tylko osobie fizycznej, Wykonawca wskazał pismem 
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zdn. 14.07.2022 r. jednego ze wspólników spółki jako osobę, która będzie reprezentowała 
Wykonawcę w zakresie realizacji umowy.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, 
a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 184.67.2022 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.

Pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. 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.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:50).
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