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Protokół Nr 187.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 17 sierpnia 2022 r. godz. 10:00

W 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 uchwały Zarządu Powiatu:

a) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rady powiatu w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
opatowskiego na rok 2023.

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.

O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie 
porządku poprzez dodanie w pkt 3 w sprawach organizacyjnych dzisiejszego posiedzenia ppkt a) 
w brzmieniu: „Przygotowanie wniosku do Świętokrzyskiego Kuratora o zaopiniowanie wniosku 
Zarządu Powiatu w Opatowie o odwołanie dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie 
w Ożarowie w szczególnie uzasadnionych przypadkach".
Pan Kazimierz Żółtek, który powiedział, iż dyrektor zarzuca, że jest nękany a tak na prawdę to on 
czuje się mobbingowany przez dyrektora. Wskazał, iż dyrektor podjął walkę z radnymi donosząc na 
prokuraturę i z tego powodu wraz z dwójką radnych będą przesłuchiwani. Pan Kazimierz Żółtek 
podkreślił, iż pomimo, że czuje się nękany mobingowany przez dyrektora nie przyszło mu do głowy 
aby składać takie zawiadomienie do prokuratury. Kontynuując nawiązał do kompleksowej kontroli 
przeprowadzanej przez Komisję rewizyjną, która rozpoczęła czynności kontrolne w Zespole Szkół im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie dnia 8 czerwca br. kiedy on pełnił funkcję przewodniczącego 
niniejszej komisji. Poinformował, iż zespół kontrolny nie zakończył kontroli podczas jednego dnia 
dlatego tez przekazał całą zgromadzoną dokumentację nowemu przewodniczącemu komisji 
rewizyjnej, która bierze udział w dalszych czynnościach kontrolnych. Następnie członek zarządu 
wskazał, iż dyrektor miał zostać odwołany ze stanowiska pod koniec lipca br. aby nie zaburzać pracy 
podczas roku szkolnego, co się nie wydarzyło. Pan Kazimierz Żółtek poinformował, iż kiedy 
kontaktował się z opozycją (podkreślił, iż teraz nie ma tego kontaktu), z prowadzonych rozmów wie, 
iż będą oni dążyć do odwołania dyrektora i że mają na to konkretne dowody, których nie wskazali. 
Powiedział, iż ich obowiązkiem jest posiadanie pełnej wiedzy, a może pojawić się pytanie od opozycji 
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dlaczego nie zrobiono żadnych kroków w kierunku odwołania dyrektora, dlatego chce, aby Zarząd 
Powiatu podjął działania, by wyjść z inicjatywą, aby nie pozostawać biernym.

Pan Starosta skierował pytanie do pani mecenas czy zarząd może wystosować taki wniosek.

Głos zabrała pani Ewelina Płatek - Kosior - obsługa prawna starostwa, która przytoczyła zapis art. 32 
ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie do zadań zarządu powiatu należy w szczególności 
zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Kontynuując pani 
mecenas przytoczyła poszczególne zapisy ustawy prawo oświatowe:
Art. 66, który mówi o przesłankach do odwołania z kierowniczego stanowiska wskazując m.in. na 
szczególnie uzasadnione przypadki.
Art. 57, który mówi o nadzorze nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych 
i administracyjnych.
Art. 56,który wskazuje środki prawne stosowane w razie poważniejszych uchybień.
Podsumowując pani mecenas wskazała, iż organem właściwym do odwołania kierowników oraz 
dyrektorów nie jest starosta, a zarząd. Dodała, iż starosta może udzielić urlopu dyrektorowi czy 
ustalić należne wynagrodzenia.

Wobec powyższego pan Starosta poddał pod głosowanie ww. wniosek przez członka zarządu pana 
Kazimierza Żółtka.
Wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Pan Starosta odczytał rozszerzony porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:

a) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rady powiatu w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
opatowskiego na rok 2023.

3. Sprawy organizacyjne.
a) Przygotowanie wniosku do Świętokrzyskiego Kuratora o zaopiniowanie wniosku Zarządu Powiatu 

w Opatowie o odwołanie dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Zamknięcie 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.
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„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 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rady powiatu 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu opatowskiego na rok 2023.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opatowskiego na rok 2023.
Pan Starosta powiedział, iż obowiązkiem rady jest ustalenie harmonogramu, aby mieszkańcy 
naszego powiatu mogli skorzystać w sytuacji zaistnienia potrzeby. Poinformował, iż wpływają 
skargi, iż apteki nie wywiązują się z tego obowiązku, jednakże nie mamy możliwości sankcji, 
które moglibyśmy nałożyć na apteki. Wskazał, iż tylko Izba Aptekarska ma takie narzędzia 
i w tym momencie zajmuje się jedną ze skarżonych aptek prowadząc czynności kontrolne.

O zabranie głosu poprosiła pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która poinformowała, iż pani 
Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru skierowała pismo do aptek z zapytaniem czy wyrażają 
wolę pełnienia takich dyżurów przez cały rok. nikt nie wyraził takiej woli. Pani mecenas 
podkreśliła, iż musimy wypełnić obowiązek ustalający dyżury. Wskazała, iż pełniony dyżur 
powinien być całodobowy, gdyż nie wiadomo kiedy taka pomoc będzie potrzebna. 
Poinformowała również, iż został przygotowany projekt aby samorządy powiatowe płaciły za 
nocne dyżury, ale jest on ciągle w procesie legislacyjnym.

Głos zabrała pani Ewa Masternak - Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru, która 
poinformowała, iż przygotowała krótką ankietę dzięki której poznamy opinię mieszkańców 
w przedmiotowej sprawie.

Głos zabrał pan Maciej Wolański, który zapytał czemu wszystkie apteki z powiatu nie pełnią 
takiego dyżuru.

Odpowiedzi udzieliła pani mecenas, która wskazała, iż apteki w Opatowie są najbardziej 
dostępne dla mieszkańców z każdej gminy.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 187.75.2022 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.

Pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu przyjętego porządku obrad.
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Ad. 3. Sprawy organizacyjne.
a) Przygotowanie wniosku do Świętokrzyskiego Kuratora o zaopiniowanie wniosku Zarządu Powiatu 

w Opatowie o odwołanie dyrektora Zespołu Szkół im, Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Pani mecenas poprosiła o przedstawienie argumentów, które mają zostać wskazane we wniosku.

Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek, który za pierwszy argument podał umowę użyczenia stołówki na 
rzecz organizacji pozarządowej na czas określony 3 lat. Wskazał, iż umowa została zawarta 23 
grudnia 2021 r. natomiast w wykazie znajdują się pozycje mienia zakupionego 17 stycznia 2022 r., 
co świadczy o niegospodarności dyrektora oraz działania na szkodę powiatu.
Kopia umowy, o której wspomniał pan Kazimierz Żółtek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.
Pan Kazimierz Żółtek podkreślił, iż utracili zaufanie do dyrektora. Kontynuując powiedział, iż 
w piśmie dyrektor wskazał, iż stowarzyszenie zwróci stołówkę szkolną po rozliczeniu się pod 
koniec czerwca. Członek Zarządu wskazał, iż zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu na 
ten cel, aby dyrektor mógł ponownie zatrudnić pracowników. Do chwili obecnej dyrektor nie 
rozwiązał umowy ze stowarzyszeniem. Kontynuując poinformował o liście otwartym 
wywieszonym w gablocie szkoły, który zawierało nieprawdziwe informacje, iż radni B. Kornacka 
oraz A. Gajek inspirują likwidację stołówki szkolnej. Powiedział również o zbieraniu podpisów 
przez pracownika stowarzyszenia pod groźbą utraty pracy.

O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która powiedziała, iż w jej ocenie dyrektor 
naruszył również trwałość projektu przez co powiat będzie musiał zwrócić ogromną kwotę.

Członkowie Zarządu wspomnieli również o trwającej obecnie kontroli Komisji rewizyjnej 
w placówce oraz zachowaniu dyrektora, który nie chciał wpuścić zespołu kontrolnego do 
użyczonej kuchni powołując się na przepisy sanepidowskie, jednakże sanepid potwierdził, iż nie 
widzi takich przeciwskazań, pomimo tego nadal nie wpuszczono komisji do tego pomieszczenia, 
utrudniając przy tym czynności kontrolne.

Pan Starosta poinformował również członków zarządu o piśmie, które w dniu dzisiejszym 
wpłynęło do tut. urzędu, z którego wynika, iż dyrektor bez zgody pracodawcy tj. starosty nagrywał 
prowadzone z nim rozmowy, dlatego też trudno już mu będzie zaufać.
Pan Starosta odczytał treść protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Komisję 
rewizyjną w Szpitalu Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie w dniu 7 czerwca br.

W ww. temacie odbyła się dyskusja, podczas której pani mecenas poinformowała wszystkich, iż 
we wniosku musza wykazać argumenty, których są pewni i mogą podeprzeć dowodami, aby móc 
to udowodnić. Pani mecenas uświadomiła również wszystkich, iż takie sprawy z tytułu odwołań 
kierowniczych wkraczaj zazwyczaj na drogę sądową. Dlatego tez pisząc ten wniosek muszą być 
tego w pełni świadomi.

Pan Starosta zarządził przerwę w obradach na możliwość zredagowania wniosku do 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (godz. 11:30).
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Wznowienie obrad godzina 14:00.
Pan Starosta odczytał treść wypracowanego wniosku, po czym zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś 
uwagi. Wobec ich braku poddał pod głosowanie jego treść.

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty 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.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

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. 14:30).

Protokolant:
Syl^^Zak^rzewska

Staffa Opatowski

/ Tomasz Staniek

5
Protokół Nr 187.2022 z posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 17 sierpnia 2022 r. - VI kadencja


