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Protokół Nr 199.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 19 października 2022 r. godz. 8:00

\N 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. Nieobecna 1 osoba - Małgorzata Jalowska Wicestarosta.

Posiedzenie otworzył pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy 
obecności stwierdza jego prawomocność.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 8:30.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

o znaczeniu lokalnym w granicach Gminy Tarłów,
b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach 
pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego.

3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta odczytał zaproponowany projekt porządku obrad, a następnie zapytał, 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 (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „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 (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „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 uchwały Zarządu Powiatu
a) w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

o znaczeniu lokalnym w granicach Gminy Tarłów.
Pan Starosta poinformował, że Wójt Gminy Tarłów w oparciu o zapisy ustawy o drogach publicznych 
zwrócił się Zarządu Powiatu w Opatowie o wydanie opinii w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu 
lokalnym do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Tarłów tj. Nr 095 Ciszyca Dolna - Łysa Góra 
o długości 0,880 km. Jak wynika z pisma droga jest położona na działce Nr 114, obręb geodezyjny 
0005 Ciszyca Górna, która stanowi własność Gminy Tarłów na podstawie Decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Kontynuując zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii 
dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym w granicach Gminy 
Tarłów.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 199.95.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach 
pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - kierownikowi Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie, która poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały nie następuje 
zmiana cennika, ale zmiana spowodowana jest utworzeniem nowych linii komunikacyjnych, które 
należy wprowadzić do istniejącego już cennika, aby mogły zacząć funkcjonować od dnia 2 listopada 
br.

Korzystając z obecności pani kierownik R. Dobrowolskiej członkowie Zarządu Powiatu wraz z panią 
Przewodniczącą Rady Powiatu Bożeną Kornacką odbyli dyskusję w temacie konkurencyjności cen, 
który oferuje PZT w Opatowie, dojazdów mieszkańców uruchomionymi liniami, weryfikacją 
wniosków składanych przez mieszkańców, obecnych cen paliwa, rozkładów jazdy, a także 
rentowności tychże linii.

Następnie pan Starosta zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen 
i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 
użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 199.96.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków zarządu.
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„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, 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. 3. 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. 4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 8:45).

Star patowski

Tomasz Staniek
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