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Protokół Nr 185.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 27 lipca 2022 r. godz. 9:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
-Tomasz Staniek
- 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. Nieobecna 1 osoba: Małgorzata Jalowska.

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

a) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli 
zewnętrznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie,

b) w sprawie powierzenia obowiązków osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu 
„Senior+" w Stodołach - Koloniach,

c) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia,
d) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2022 r.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z Powiatami 
Staszewskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030.

4. Sprawy organizacyjne.
5. 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 4 członków zarządu.
„Za" - 4 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 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „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 uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli 

zewnętrznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie,
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Starostwa 
Powiatowego w Opatowie.

Głos zabrała pani Ewa Masternak - kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru, która 
poinformowała, że w przedmiotowych zasadach przewidziano przeprowadzenie kontroli 
doraźnych, które jak sama definicja przewiduje podejmowanie działań niecierpiących zwłoki, 
gdzie w kolejnych paragrafach: 8, 9 czy 15 dookreślono terminy. Aby kontrolujący w pełni mogli 
podjąć działania kontrolne proponuje się wprowadzenie dookreślenia „bez zbędnej zwłoki".

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 185.68.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) w sprawie powierzenia obowiązków osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu 
„Senior*" w Stodołach - Koloniach.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia obowiązków osobie zastępującej 
p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior*" w Stodołach - Koloniach. Wskazał, że wobec 
przedłużającej się nieobecności p.o. kierownika Dziennego domu „Senior*" w Stodołach - 
Koloniach powierza się pełnienie obowiązków osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego 
Domu „Senior*" w Stodołach - Koloniach w czasie jego nieobecności Pani Ilonie Roleckiej - 
Piernikorz, która w chwili obecnej zastępuje kierownika jednostki.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 185.69.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów użyczenia, po czym udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - 
kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Głos zabrał pan kierownik R. Bańcer, który poinformował, że w pierwotnie podjętej uchwale 
Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów użyczenia, którą podjęto na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu
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Samopomocy w Opatowie wskazano omyłkowo część budynku o powierzchni 1366,30 m2 
niezbędną do prowadzenia działalności statutowej placówki. Wskazał, że pismem z dnia 
15.07.2022 r. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie skorygował błąd 
wskazując jako prawidłową powierzchnię 1204,10m2.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 185.70.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

d) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2022 r.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, który poinformował, że w roku bieżącym wnioski dot. ubiegania się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 5 nauczycieli (2 z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, 
1 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych 
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach, 1 z Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych 
w Opatowie i 1 z Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curie). Następnie pan 
kierownik powiedział, że zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela w skład komisji wchodzą: 
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W związku z powyższym organ 
prowadzący zwrócił się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach o wskazanie osoby do 
komisji egzaminacyjnej, który wskazał na członka komisji Panią Małgorzatę Skrzypczak jako 
przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ponadto dwaj eksperci zostali wybrani z listy 
ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej dostępnej w Systemie Informacji Oświatowej 
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli, w myśl którego organ powołujący komisję 
egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których 
co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam 
rodzaj zajęć, co zostało uczynione.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 185.71.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

Pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu przyjętego porządku obrad.
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Ad. 3.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z Powiatami 

Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030,
Pan Starosta udzielił głosu pani Anicie Tutak - Skórskiej - kierownikowi Wydziału Inwestycji, 
która poinformowała, że w ww. projekcie uchwały Rada Powiatu w Opatowie wyraża się zgodę 
na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z Powiatami Staszowskim, Sandomierskim 
i następującymi Gminami: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, 
Zawichost, Pacanów, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Połaniec, Rytwiany, 
Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice w celu opracowania Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030. Na 
mocy powyższej uchwały zostałoby podpisane porozumienie określające zasady współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021- 2030. 
Nadmieniła, iż dla prawidłowej realizacji porozumienia powiaty zapewnią swego przedstawiciela 
w Komitecie Sterującym oraz po jednym przedstawicielu powołanym do Zespołu do spraw 
przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej 
Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030. Przedstawiciel Powiatu w Komitecie Sterującym 
dysponuje jednym głosem.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały 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.

Pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta omówił sprawę dot. zawarcia porozumienia w sprawie nabycia nieruchomości od pana 
R. Dominika. Poinformował, że ww. osoba wyraziła deklarację o chęci przekazania części 
nieruchomości w drodze darowizny na rzecz powiatu. Jest to działka znajdująca się na Promenadzie 
ciągnąca się w stronę ul. 1-go Maja. Koszty jakie będą po stronie powiatu są związane z podziałem 
geodezyjnym działki i kosztami notarialnymi wyniosą ok. 5 tys. zł.

W ww. temacie odbyła się krótka dyskusja, w wyniku przeprowadzonej dyskusji Członkowie Zarządu 
Powiatu w Opatowie jednogłośnie pozytywnie odnieśli się do ww. propozycji zawarcia porozumienia. 
Ustalono, iż projekt porozumienia zostanie przekazany do akceptacji darczyńcy, a następnie podjęte 
zostaną dalsze czynności.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 9:25).

Protokolant
Justyn^Zd^j

Starosta Opatows

Tomasz Staniek
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