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Protokół Nr 196.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 11 października 2022 r. godz. 10:30

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.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 10:35. Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecny 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 

wrześniu 2022 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:

a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 r.(intencyjna),
b) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych o znaczeniu 

lokalnym w granicach Gminy Sadowię.
4. Sprawy organizacyjne.
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.

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 (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.
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„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 wrześniu 2022 r.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Adrianowi Wołosowi - Zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury w Opatowie.

W tym momencie na salę wszedł pan Starosta Tomasz Staniek (godz. 10:40), któremu pani Wicestarosta 
M. Jalowska przekazała prowadzenie dalszej części posiedzenia. Od tej pory posiedzenie toczyło się 
w obecności 5 - osobowego składu Zarządu Powiatu w Opatowie.
Głos zabrał pan Adrian Wołos, który przestawił informację z realizacji zadań w miesiącu wrześniu 2022 
r. przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie.

Pan Starosta zapytał, czy dyrektor posiada wiedzę ile osób od początku roku odwiedziło Dom Muzealny.

Pan dyrektor odpowiedział, że przygotuje takie dane wraz z kolejną informacją, gdyż w miesiącu 
październiku będzie dokonywane podsumowanie sezonu.

Pan Starosta poprosił o przygotowanie danych również dot. przychodu ogólnego PCK w Opatowie oraz 
ze sklepiku.

Głos zabrał również pan Kazimierz Żółtek- członek Zarządu Powiatu w Opatowie, który poprosił, aby pan 
dyrektor przygotował powyższe dane w porównaniu do lat poprzednich od 2017 r. wraz z liczbą 
odwiedzających Dom Muzealny, Podziemną Trasę Turystyczną. Zapytał również, co mieści się 
w pozostałej kwocie w przedłożonej informacji (dot. łączny utarg za miesiąc wrzesień w Podziemnej 
Trasie Turystycznej wyniósł: 34 327 zł, sprzedano 1 202 bilety, utarg z biletów wyniósł 19 988 zł).

Pan dyrektor odpowiedział, że są to środki pozyskane ze sprzedaży biżuterii, w ramach współpracy 
nawiązanej m.in. z firmą Bomar, są to także środki ze sprzedaży lokalnych produktów, kaw, herbat.

Głos zabrał również pan Andrzej Gajek - członek Zarządu Powiatu w Opatowie, który zapytał jak często 
używane jest nowopowstałe patio.

Pan dyrektor A. Wołos odpowiedział, że odbył się koncert, natomiast obecnie jest już za chłodno 
i pogoda na niewiele pozwala. Ponadto dodał, iż były prowadzone również dodatkowe prace 
porządkowe i wykończeniowe.

Pan Kazimierz Żółtek zapytał także, czy ostatnio zorganizowana impreza z Kołami Gospodyń Wiejskich 
była jednorazowa, np. nie mogłaby się odbywać corocznie.
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Pan Starosta odpowiedział, że jest za tym by taka impreza odbywała się corocznie, ale w porze letniej tj. 
czerwiec, lipiec - w powiecie jest ok. 60 Kół Gospodyń Wiejskich. Odniósł się również do informacji dot. 
patio prosząc dyrektora o zaplanowanie wydarzeń na rok przyszły, aby to patio dobrze funkcjonowało.

Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska zaproponowała również, aby odbył się kiermasz 
Bożonarodzeniowy.

Pan dyrektor przyjął powyższe do wiadomości.

Wobec barku dalszych pytań pan Starosta podziękował panu dyrektorowi za przestawienie informacji, 
a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały zarządu powiatu.
a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 r.(intencyjna).

Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, że 
zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 
następują w:

- Dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą Zespołu Szkół w Ożarowie, gdzie dokonuje się 
przesunięcia w planie dochodów w związku z korektą paragrafów;
- Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą Zespołu Szkół w Ożarowie oraz Zespołu 
Szkół Nr 1 w Opatowie, gdzie dokonuje się przesunięcia w planie dochodów i wydatków w związku 
z korektą paragrafów.

Pani Wicestarosta zapytała, czego dotyczą konkretnie zmiany w tych działach.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to środki dot. dzieci z Ukrainy.

Następnie pan Starosta zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie w planie dochodów 
i wydatków budżetu powiatu w 2022 r.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 196.92.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu 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) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych o znaczeniu 
lokalnym w granicach Gminy Sadowię.
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Pan Starosta poinformował, że Wójt Gminy Sadowię w oparciu o zapisy ustawy o drogach 
publicznych zwróciła się Zarządu Powiatu w Opatowie o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg 
o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowię, tj. w miejscowości 
Niemienice na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice oraz 
w miejscowości Zwoła na odcinku od drogi powiatowej Nr 1531T Sarnia Zwoła - Opatów. 
Kontynuując pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub pytania.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 196.93.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

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

Następnie pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta zapytał, czy ktoś z członków zarządu chciałby zabrać głos w ramach punktu sprawy 
organizacyjne.

Z uwagi na brak głosów pan Starosta poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

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. 11:00).
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