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Protokół Nr 192.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 7 września 2022 r. godz. 10:00

Posiedzenie odbyło się z godzinnym opóźnieniem tj. o godz. 11.00.

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 uchwał Zarządu Powiatu:

a) w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- 
Curie.

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu 
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".

4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 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.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:

a) w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im, Marii Skłodowskiej- 
Curie.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi w związku z przełożonym projektem uchwały. 
Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 192.85.2022 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.

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

Ad.3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu 
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
Pan Starosta udzielił głosu pani Justynie Czerwonce - pracownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, która przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał, czy któryś z podmiotów wniósł jakieś 
zastrzeżenia do projektu programu.

Pani J. Czerwonka poinformowała, iż nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Wobec braku dalszych pytań pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne.
O zabranie głosu poprosił pan Paweł Sadrak - Sekretarz Powiatu, który poinformował, 
o przystąpieniu powiatu opatowskiego do grupy zakupowej energii elektrycznej. Dodał, iż powiat 
starachowicki zaproponował, aby stworzyć podobną grupę zakupową na zakup gazu. Pan Sekretarz 
wskazał, iż powiat starachowicki ma już 6 partnerów chcących wejść do tej grupy i chciałby, aby 
powiat opatowski również do niego dołączył.

Wśród członków zarządu odbyła się dyskusja ww. temacie, w wyniku której zdecydowali, iż nie będą 
przystępować do tej grupy zakupowej w sprawie dostaw gazu, gdyż taką umowę trzeba zawrzeć min. 
na okres 3 lat i nie będzie to opłacalne.
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Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych pytań pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego 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. 11.20).

Protokolant:

Sylwia Zakrzewska

a Opatowski

Tomasz Staniek
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