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Protokół Nr 200.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 26 października 2022 r. godz. 8:30

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 otworzył pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy 
obecności stwierdza jego prawomocność.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 8:35.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie:

a) oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Opatowie, z siedzibą 
przy ul. Lipowskiej 2, 27- 500 Opatów, w trwały zarząd nieruchomość stanowiącą własność Powiatu 
Opatowskiego położoną w obrębie 0009 - Malice Kościelne, gmina Lipnik oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr 82/2 o pow. 0,0113 ha, zajętą pod drogę publiczną nr 1559T pn. „Kolonia 
Okalina -Daromin";

b) oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Opatowie, z siedzibą 
przy ul. Lipowskiej 2, 27- 500 Opatów, w trwały zarząd nieruchomość gruntową stanowiącą własność 
Powiatu Opatowskiego położoną w obrębie 0009 - Malice Kościelne, gmina Lipnik oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działki: nr 68 o pow. 1,9800 ha, nr 85 o pow. 0,7700 ha, nr 308 o pow. 
0,7100 ha oraz w obrębie 0010 - Męczennice, gmina Lipnik, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 163 o pow. 0,4500 ha.

3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
w 2023 roku

b)w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w powiecie opatowskim w 2023 r.,

c) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - 
Curie,

d) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - 
Curie.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Opatowie: 
  i 
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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) w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich,

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

e) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
5. Sprawy organizacyjne.
6. 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 5 członków zarządu.

„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, 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 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. 2. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie:
a) oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Opatowie, 

z siedzibą przy ul. Lipowskiej 2, 27- 500 Opatów, w trwały zarząd nieruchomość stanowiącą 
własność Powiatu Opatowskiego położoną w obrębie 0009 - Malice Kościelne, gmina Lipnik 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 82/2 o pow. 0,0113 ha, zajętą pod drogę publiczną 
nr 1559T pn. „Kolonia Okalina -Daromin".
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie wystąpił 
o oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego położonej 
w obrębie Malice Kościelne, gmina Lipnik oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82/2 
o pow. 0,0113 ha, zajętą pod drogę publiczną nr 1559T pn. „Kolonia Okalina -Daromin", w celu 
wykonywania zadań statutowych. W celu rozpoznania wniosku tutejszy organ wystąpił o założenie
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księgi wieczystej dla wskazanej nieruchomości, która została nabyta na mienie powiatu na mocy 
decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2022 r.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem decyzji w sprawie 
oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Opatowie, 
z siedzibą przy ul. Lipowskiej 2, 27- 500 Opatów, w trwały zarząd nieruchomość stanowiącą 
własność Powiatu Opatowskiego położoną w obrębie 0009 - Malice Kościelne, gmina Lipnik.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie powyższą decyzję (GN-1.6844.1.1.2022). 
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b) oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Opatowie, 
z siedzibą przy ul. Lipowskiej 2, 27- 500 Opatów, w trwały zarząd nieruchomość gruntową 
stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego położoną w obrębie 0009 - Malice Kościelne, gmina 
Lipnik oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki: nr 68 o pow, 1,9800 ha, nr 85 o pow, 0,7700 
ha, nr 308 o pow. 0,7100 ha oraz w obrębie 0010 - Męczennice, gmina Lipnik, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 163 o pow. 0,4500 ha.
Pan Starosta udzielił ponownie głosu panu kierownikowi R. Bańcerowi, który powiedział, że Zarząd 
Dróg Powiatowych w Opatowie wystąpił o oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Opatowskiego położonych w obrębie Malice Kościelne, gmina Lipnik 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 68 o pow. 1,9800 ha, nr 85 o pow. 0,7700 ha, nr 
308 o pow. 0,7100 ha oraz nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego położoną 
w obrębie Męczennice, gmina Lipnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163 o pow. 
0,4500 ha. Dodał, że przedmiotowe działki zostały zajęte pod drogę publiczną nr 1559T pn. 
„Kolonia Okalina -Daromin", w celu wykonywania zadań statutowych.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem decyzji w sprawie 
oddania w trwały zarząd nieruchomość gruntową stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego 
położoną w obrębie 0009 - Malice Kościelne, gmina Lipnik oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działki: nr 68 o pow. 1,9800 ha, nr 85 o pow. 0,7700 ha, nr 308 o pow. 0,7100 ha oraz w obrębie 
0010 - Męczennice, gmina Lipnik.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie powyższą decyzję (GN-1.6844.1.5.2022).
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w 2023 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru, 
która powiedziała, że na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na obszarze Powiatu Opatowskiego utworzono 
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dwa punkty NPP, z czego prowadzenie jednego punktu, winno być powierzone organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Wyłonienie corocznie w otwartym 
konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
następuje w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, gdyż 
organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom 
pozarządowym lub podmiotom, ogłasza otwarty konkurs ofert. Dlatego też w punkcie V ogłoszenia 
ujęto termin do dnia 16 listopada 2022 r. do godz. 9.00. Ponadto pani kierownik E. Masternak 
wskazała, że w punkcie VI ogłoszenia zaproponowano kryteria merytoryczne, o oparciu, o które 
komisja konkursowa dokona oceny ofert po uzyskaniu oceny formalnej ofert. W trybie i kryteriach 
stosowania przy wyborze oferty zaproponowano zastosowanie uzyskania przez organizację 
pozarządową dodatkowych 10 punktów w przypadku założenia oferty na NPP i NPO. Po raz drugi 
również zaproponowano wprowadzenie dodatkowego punktowania za zaoferowanie określonej 
specjalizacji dyżuru w punkcie, maksymalnie można uzyskać 6 punktów. Powyższe działania 
wynikają z realizacji pisma Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto w kryteriach oceny 
merytorycznej jako nowe znalazły się działania edukacyjne, które organizacja pozarządowa może 
zaproponować w ciągu roku. Wśród nich rozróżnia się takie działania jak:

• wykłady, warsztaty,
• informatory i poradniki w wersji papierowej,
• internetowe serwisy edukacyjne,
• informatory i poradniki w wersji elektronicznej,
• audycje i publikacje w mediach,
• kampanie społeczne i inne formy.
Pani kierownik dodała również, że ogłoszenie konkursu w trybie art. 11 ust. 2 ustawy (tj. na 
prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie NPP lub świadczenie NPO) nie ogranicza 
możliwości złożenia oferty przez organizacje świadczące wyłącznie NPP albo wyłącznie NPO, 
natomiast umożliwia złożenie oferty również przez inne organizacje spełniające ustawowe kryteria. 
Kończąc wypowiedź pani kierownik poinformowała, że w porównaniu do roku poprzedniego 
doprecyzowane zostały zapisy odnośnie kosztów wyposażenia punktów w niezbędny sprzęt oraz 
system informacji prawnej.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 200.97.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 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.
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b) w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych 
ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie opatowskim w 2023 r.
Pan Starosta udzielił głosu pani kierownik Ewie Masternak, która powiedziała, że przepisy ustawy 
z o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie regulują, iż w skład komisji konkursowej musi 
wejść przedstawiciel organizacji lub podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Z uwagi na 
fakt, iż zadanie publiczne będzie realizowane na terenie Powiatu Opatowskiego zaproponowano, 
aby siedziba lub filia organizacji lub podmiotów, o których wyżej mowa mieściła się na terenie 
Powiatu Opatowskiego. W celu usprawnienia zadania opracowano druk formularza zgłoszenia, 
ujmując w nim elementy wynikające z przepisów prawa oraz wskazano jakie zasady kompletności 
należy spełnić by formularz złożony był prawidłowo. Treść zgłoszenia stanowi załącznik do 
ogłoszenia.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na 
członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie 
opatowskim w 2023 r.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 200.98.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

c) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - 
Curie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, a następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 200.99.2022 została podjęta jednogłośnie 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.
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d) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im, Marii 
Skłodowskiej - Curie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, a następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 200.100.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

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

Ad. 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Opatowie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

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

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek - Członek Zarządu Powiatu, który zapytał o realizację zadania 
dot. chodnika w m. Baranówek i kwoty 70 tys. zł, a mianowicie, czy dobrze zrozumiał, iż rozdziela 
się środki na 2 etapy tj. w roku bieżącym 20 tys. zł, a 50 tys. zł w roku 2023?

Pani Skarbnik potwierdziła, że zadanie jest podzielone na 2 etapy, gdyż jego zakończenie nastąpi 
w roku 2023.

Wobec braku dalszych pytań pan Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

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 9 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.
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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.

Wobec braku pytań pan Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu 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 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.

c) w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich.
Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - kierownikowi Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie, która poinformowała, że projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na 
zawarcie ponownego porozumienia z miastem Kielce oraz powiatami: Kieleckim oraz 
Ostrowieckim. Dodała, iż proponuje się zawrzeć ww. porozumienie na okres 10 lat, gdyż jest to 
linia do Centrum Onkologii w Kielcach i wielu mieszkańców z naszego powiatu z niej korzysta. 
Nadmieniła, iż pozostałe linie nie ulegają zmianie.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał, czy to prawda, że na utworzoną linię 
komunikacyjną dojeżdżającą do m. Kujawy nie ma chętnych i nikt nie jeździ?

Pani kierownik potwierdziła, że nie ma chętnych, oznajmiając, że PZT w Opatowie od początku 
funkcjonowanie tej linii nie sprzedało ani jednego biletu.

Wobec braku dalszych pytań pan Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania 
organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich 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.

d) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
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Pan Starosta udzielił ponownie głosu pani kierownik Renacie Dobrowolskiej, która poinformowała, 
o zmianach w liniach komunikacyjnych tj. m.in. utworzeniu linii Opatów - Opatów przez Oficjałów, 
Karwów; Opatów- Stara Łagowica przez Kobylany, Iwaniska; Stara Łagowica- Opatów przez Stobiec, 
Piskrzyn." Wskazała, iż niektóre zostały dodane bądź uzupełnione na wnioski radnych 
i mieszkańców, a niektóre należy wykreślić ze względu braku zainteresowanych, gdzie nie 
wykupiono ani jednego biletu. Pani Kierownik nadmieniła, iż zmiany nastąpią od dnia 1 stycznia 
2023 r. Dodała, iż w tym roku nabór wniosków nastąpił wcześniej, dlatego też został przygotowany 
powyższy projekt uchwały.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał, czy wiadomo coś już pani kierownik nt. 
utworzenia przystanku przy rynku w Iwaniskach, gdyż w tej sprawie prowadzone były już rozmowy 
i jego zdaniem oczekiwanie na realizację trwa zbyt długo.

Pani kierownik powiedziała, że pan Burmistrz oczekuje na wydanie niezbędnych pozwoleń.

Wobec braku dalszych pytań pan Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat 
Opatowski 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.

e) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Pan Starosta udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru, 
która powiedziała, że do Komisji skarg, wniosków i petycji wpłynęła skarga na zachowanie 
Kierownika Klubu „Senior +" w Ożarowie. Dodała, iż członkowie komisji wystosowali pisma do 
stron i czekają na odpowiedzi, materiały, na bazie których będzie można przygotować projekt 
uchwały Rady Powiatu, w którym zawarte będzie stanowisko komisji. Z uwagi na zapisy KPA, aby 
nie doszło do naruszenia terminu załatwienia sprawy komisja postanowiła wypracować projekt 
uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi do dnia 14 grudnia br.

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

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu 
rozpatrzenia skargi, pytając kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 13 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.

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

Ad. 5. 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. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 9:00).

Sta r pato ws k i

Tomasz Staniek
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