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Protokół Nr 193.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 13 września 2022 r. godz. 9:00

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 otworzyła pani Małgorzata Jalowska - 
Wicestarosta, która oznajmiła, iż na podstawie listy obecności stwierdza jego prawomocność. 
Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecna 1 osoba - pan Starosta Tomasz Staniek.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z realizacji zadań 

w miesiącu sierpniu 2022 r.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022 - 2026,

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski,
d) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu opatowskiego na rok 2023,
e) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 
rok",

f) w sprawie powierzenia Powiatowi Kieleckiemu zadania publicznego polegającego na 
przebudowie drogi powiatowej Nr 1424T,

g) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Opatowskiego,

h) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach,

i) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
4. Sprawy organizacyjne.

a) Zapoznanie się z wnioskiem dot. kontroli Uchwały Nr 192.85.2022 z dnia 7 września 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
Pani Wicestarosta odczytała zaproponowany projekt porządku obrad, a następnie zapytała, czy 
są pytania lub uwagi do odczytanej treści.
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Wobec ich braku zapytała, 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 (Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), 
„przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Kontynuując pani Wicestarosta zapytała, 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 (Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), 
„przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta przeszła do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 2. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z realizacji 
zadań w miesiącu sierpniu 2022 r.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Adrianowi Wołosowi - zastępcy dyrektora Powiatowego 
Centrum Kultury w Opatowie, który przedstawił informacje z realizacji zadań jednostki 
w miesiącu sierpniu br.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Wicestarosta zapytała ile biletów zostało sprzedanych w miesiącu sierpniu br. 
i ile wyniósł utarg?

Pani A. Wołos odpowiedział, że sprzedano 2941 biletów indywidualnych, natomiast łącznie było 
to ok. 3300 biletów, a utarg wyniósł blisko 75 tys. zł.

Pan dyrektor poinformował również, że w dniu 25/09/2022 r. odbędzie się na Promenadzie 
„Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Opatowskiego 2022", którego współorganizatorem 
jest Stowarzyszenie „Bartosz".

Pani Wicestarosta poprosiła, aby pan dyrektor zwrócił uwagę na dobre rozpropagowanie 
informacji o tym wydarzeniu.

W tym momencie na salę wszedł pan Starosta Tomasz Staniek (godz. 9:15). Od tej pory 
posiedzenie toczyło się w obecności 5-osobowego składu Zarządu Powiatu w Opatowie.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta przekazała przewodniczenie 
posiedzeniu panu Staroście Tomaszowi Stańkowi, który przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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Ad. 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026.
Pan Starosta udzielił głosu pani Skarbnik Zofii Rusak - Skarbnikowi, która szczegółowo 
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022-2026.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek - Członek Zarządu Powiatu, który powiedział, że 
w powyższym projekcie uchwały wprowadzane są środki finansowe na zadanie dotyczące 
wykonania wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. Dodał, iż obecnie do 
szkół wprowadza się zajęcia dla uczniów ze strzelania i warto byłoby zabiegać o środki 
finansowe, aby taka strzelnica powstała na zewnątrz.

W ww. temacie odbyła się krótka dyskusja, podczas której pan Starosta wskazał, że jest za 
tym, aby strzelnica powstała również na zewnątrz, nie mniej jednak na chwilę obecną 
odstąpiono od podejmowania działań, gdyż miejsce, w którym mogłaby powstać znajduje 
się na terenie gminy Lipnik, gdzie znajduje się fragment drogi znajdujący się w zarządzie 
gminy i należałoby wpierw uregulować te kwestie, gdyż nie wiadomo, czy gmina wyraziłaby 
zgodę. W powyższym temacie wypowiedział się także pan Andrzej Gajek, który poparł 
inicjatywę zabiegania o środki na ten cel z ministerstwa. Pan Kazimierz Żółtek powtórzył, iż 
do szkół wchodzą zajęcia z obsługi broni i dobrze byłoby wnioskować o środki na ten cel. 
Pan Starosta powiedział, że wystąpi z zapytaniem do Wójta Gminy Lipnik w omawianym 
temacie, do którego powróci.

Następnie pan Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 
2022 - 2026 pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026 został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.

W wyniku ich braku poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.

Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - kierownikowi Powiatowego 
Zakładu Transportu w Opatowie, która poinformowała, że konieczność utworzenia 
zaplanowanych tras wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców Powiatu 
Opatowskiego, którzy ubiegają się o umożliwienie dojazdu osobom starszym do punktów 
usługowych a młodzieży do szkół z miejscowości objętych przedmiotowymi trasami. 
Dokładny przebieg wyznaczonych linii komunikacyjnych przedstawia poniższa tabela 
załączona do przedłożonego projektu uchwały.

Linia 
Nr

Linia komunikacyjna z 
oznaczeniem wszystkich 

miejscowości, przez które 
przebiega

Długoś 
ć linii 
/km/

Częstotliwość 
kursów

Ilość 
kursów 

listopad - 
grudzień 
2022 rok

Razem 
km

78 Opatów-Tarłów przez
Tarłów, Wólka Tarłowska, 
Kozłówek, Wólka Lipowa, 
Bronisławów, Karsy, 
Ożarów, Wyszmontów, 
Bidziny, Kunice, Stodoły 
Kolonie, Stodoły Wieś, 
Gierczyce, Balbinów, 
Brzezie, Adamów, Opatów

39,3 4 dziennie 
( kursuje 

codziennie)

164 6445,2

79 Opatów- Stara Łagowica 
przez Opatów, Czerników 
Opatowski, Kobylanki,
Kobylany, Tęcza, Iwaniska, 
Wzory Zielonka,
Skolankowska Wola,
Jastrzębska Wola, Stara 
Łagowica

26,3 2 dziennie 
(kursuje 

codziennie)

82 2156,6

80 Stara Łagowica- Opatów 
przez Stara Łagowica, 
Jastrzębska Wola, 
Skolankowska Wola, 
Iwaniska, Zaldów, Piskrzyn, 
Modliborzyce, Gołoszyce, 
Jałowęsy Karsy, Jurkowice, 
Marcinkowice, Opatów

31,1 2 dziennie 
(kursuje 

codziennie)

82 2550,2
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81 Opatów- Opatów przez
Opatów, Oficjałów,
Okalina, Tudorów, Karwów, 
Nikisiałka Mała, Malice 
Kościelne, Nikisiałka Duża, 
Brzezie, Adamów, Opatów

21,2 2 dziennie 
(kursuje 

codziennie)

82 1738,4

82 Opatów - Opatów przez 
Marcinkowice, Jurkowice, 
Jałowęsy Karsy, Gołoszyce, 
Modliborzyce, Piskrzyn, 
Janczyce, Stobiec, Zaldów, 
Iwaniska, Tęcza, Kobylany, 
Kobylanki, Czerników 
Opatowski, Opatów

36,8 2 kursy (środy, 
soboty, 

niedziele)

46 1692,8

83 Opatów - Opatów przez 
Zochcinek, Zochcin, 
Ruszkowiec, Czerwona 
Góra, Zwoła, Truskolasy, 
Michałów, Niemienice, 
Biskupice, Michałów, 
Biskupice, Niemienice, 
Lisiny Niemienickie, 
Zochcin, Zochcinek, 
Opatów

37,5 2 kursy 
(soboty, 

niedziele)

28 1050

84 Opatów - Opatów przez, 
Marcinkowice, Jurkowice, 
Jałowęsy Karsy, Gołoszyce, 
Olszownica, Baćkowice, 
Nieskurzów Stary, Piórków, 
Wszachów, Stobiec, 
Iwaniska, Tęcza, Kobylany, 
Kobylanki, Czerników 
Opatowski, Opatów

48,3 2 kursy 
dziennie (od 
poniedziałku 
do niedzieli)

110 5313

Pan Starosta podziękował pani kierownik za omówienie powyższego projektu uchwały, po 
czym zapytał, czy dużo osób korzysta z usług PZT w Opatowie.

Pani kierownik odpowiedziała, że bardzo dużo osób korzysta z usług PZT w Opatowie i jest 
to nie tylko młodzież dojeżdżająca do szkół, ale również osoby dorosłe. Nadmieniła, iż dużo 
dały rozkłady na przystankach, ale też rozkłady kieszonkowe. Nadmieniła, iż uchwała dot. 
nowych linie weszłyby w życie od dnia 2 listopada br.

Pani Wicestarosta dodała, że dużo zostało zrobione w kwestii promocji PZT w Opatowie, co 
teraz procentuje. Wspomniała również o dużym zainteresowaniu dot. nowej linii przez 
mieszkańców gminy Iwaniska.
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Pani Wicestarosta zapytała ile wynosi obecnie wozoobieg?
Pani kierownik R. Dobrowolska odpowiedziała, że 314,5 km.

Następnie członkowie Zarządu Powiatu odbyli krótką dyskusję w temacie zakupu nowego 
pojazdu dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.

Następnie pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos lub ma pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 
o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu opatowskiego na rok 2023.
Pan Starosta udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi wydziału Organizacji 
i Nadzoru, która poinformowała, że na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala 
rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin 
z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Z uwagi na brak akcesu aptek, opracowany 
został niniejszy projekt uchwały, który został przekazany pismem z dnia 16.08.2022 br. do 
zaopiniowania burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu opatowskiego oraz Kieleckiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej, zgodnie z literą prawa. Wszyscy włodarze gmin wyrazili 
pozytywne opinie. Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska przedłożyła uchwałę Nr 55/22 
Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 24 sierpnia 2022 r., w której 
postanowiła zaopiniować:
- "pozytywnie w części w zakresie §1 w części dotyczącej załącznika nr 1 określającego 
godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opatowskiego na 2023 r. 
(z wyłączeniem godzin pracy aptek na terenie miasta i gminy Opatów w niedziele i święta 
ustalających dyżury zgodnie z załącznikiem nr 2), 
- "pozytywnie w części w zakresie §3 i §4",
- "negatywnie zaopiniować projekt uchwały w części dot. §2 ust. 1 i 2, w tym co do 
załącznika nr 2 - harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
opatowskiego na 2023 rok w dni powszednie, niedziele, dni świąteczne i inne dni wolne od 
pracy oraz określenie pełnienia dyżurów" - treści odpowiedzi dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Ponadto pani kierownik wskazała, że w przypadku naszego powiatu 
nie były podejmowane żadne sankcje względem właścicieli, gdyż obecny czas pandemii jest 
trudny dla wszystkich stron, nie tylko dla aptek. Wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości do 
tut. urzędu w realizacji harmonogramu były przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Farmaceutycznego w Kielcach i Kieleckiej Okręgowej Izbie Aptekarskiego oraz do 
wiadomości wszystkich mieszkańców poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
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Podkreślić należy, że obowiązkiem organów samorządu terytorialnego jest zabezpieczenie 
dostępu lokalnej społeczności do usług farmaceutycznych w systemie całodobowym, 
szczególnie na terenie, gdzie zorganizowana jest nocna opieka zdrowotna. Z tego 
obowiązku powiat się wywiązał w 2022 r. Reasumując ustawodawca nie przewidział innych 
działań prawnych niż te czynności jakie organ stanowiący powiatu może podjąć. Rolą 
i zadaniem samorządu jest ustalenie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 
ogólnodostępnych. Zatem podjęcie przez Radę Powiatu w Opatowie uchwały 
w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania.
Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu opatowskiego na rok 2023.

W głosowaniu jawnym ww. projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

e) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 
rok".
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2023 rok" został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" -0 głosów, „wstrzymało się" -0 głosów.

f) w sprawie powierzenia Powiatowi Kieleckiemu zadania publicznego polegającego na 
przebudowie drogi powiatowej Nr 1424T.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
powierzenia Powiatowi Kieleckiemu zadania publicznego polegającego na przebudowie 
drogi powiatowej Nr 1424T.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kieleckiemu 
zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1424T został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
//Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

g) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, który poinformował, iż Szpital Św. Leona Sp. z o. o. z 
siedzibą w Opatowie zwrócił się o ustanowienie hipoteki na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 
2033/8 o pow. 0,5052 ha, położonej w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, dla której Sąd 
Rejonowy w Opatowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr 
KI1T/00042799/7. Wnioskiem skierowanym do Powiatu Opatowskiego Beneficjent projektu 
wniósł o zabezpieczenie w formie hipoteki, która ma stanowić zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji przez spółkę projektu realizowanego pn. „Termomodernizacja Szpitala Św. Leona 
w Opatowie", dofinansowanego w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 prowadzonego w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i 
zielona energia Działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pan Kierownik 
poinformował wysokość zabezpieczenia musi wynosić co najmniej 140 % kwoty udzielonego 
dofinansowania. Zgodnie z projektem umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 
r., wartość dofinansowania wynosi 7 446 401,37 zł, zatem zabezpieczenie winno wynosić co 
najmniej 10 424 962 zł.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Opatowskiego.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

h) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że na podstawie art. 97 ust. 
5 ww. ustawy rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań 
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
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i mieszkaniach chronionych. Wskazała, iż średni koszt wydatków za pobyt w domu jednego 
uczestnika zgodnie z § 5 ust. 1 w 2022 r. w Dziennym Domu „Senior+" w Stodołach- 
Koloniach wynosi 1040,56 zł, natomiast w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie - 
1009,46 zł i może ulec zmianie w kolejnym następnym roku. Pani Kierownik dodała, iż 
wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Następnie 
przedstawiła procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt, wskazując, iż wysokość 
opłaty będzie wynosiła od ok. 32 zł do 60 zł.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" 
w Stodołach - Koloniach został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

i) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, 
Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

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

Ad. 5. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z wnioskiem dot. kontroli Uchwały Nr 192.85.2022 z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie.
Pan Starosta poinformował o wpływie wniosku od mieszkańca powiatu dot. kontroli 
uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół 
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Nadmienił, iż wniosek ten został skierowany do 
Wojewody Świętokrzyskiego - załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział 
formułę „zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 9:55).

Protokolant:
Justyna Zdyb

Stąpp<ca Opatowski

Tomasz Staniel
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