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Protokół Nr 202.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji

odbytego w dniu 9 listopada 2022 r. godz. 8:00

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 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 uchwały Zarządu Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Powiatu 

Opatowskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Opatowie, do wystąpienia do Prezesa 
URE z wnioskiem o którym mowa w art. 20 ust. 4 i do uzyskania świadectwa efektywności 
energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej 
dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności 
energetycznej,

b) w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym 
konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.,

c) w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.
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 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.
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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 uchwały Zarządu Powiatu;
a) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Powiatu 

Opatowskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Opatowie, do wystąpienia do 
Prezesa URE z wnioskiem o którym mowa w art. 20 ust. 4 i do uzyskania świadectwa 
efektywności energetycznej, o którym mowa w art, 20 ust. 1 i art. 21 ust, 1 ustawy 
o efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju 
służących poprawie efektywności energetycznej.
Pan Starosta poinformował, że otrzymał nowe stanowisko URE i konieczne jest udzielenie 
odrębnych upoważnień dla inwestycji o różnych terminach realizacji, dlatego też konieczna jest 
zmiana poprzednio podjętej uchwały.

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

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
udzielenia upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Opatowskiego, 
reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Opatowie, do wystąpienia do Prezesa URE 
z wnioskiem o którym mowa w art. 20 ust. 4 i do uzyskania świadectwa efektywności 
energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o efektywności 
energetycznej dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 
efektywności energetycznej.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 202.102.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 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) w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym 
konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.
Pan Starosta poinformował, że do składu komisji konkursowej zaproponował następujące 
osoby: przewodniczący: Kazimierz Żółtek,
b) członek: Andrzej Gajek, 
c) członek: Anna Piątkowska, 
d) członek: Agnieszka Masternak.
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Pan Starosta zapytał, czy pan A. Gajek oraz pan K. Żółtek wyrażają zgodę dot. udziału w pracach 
komisji.

Oby dwaj członkowie Zarządu Powiatu w Opatowie wyrazili zgodę.

Pan Starosta udzielił również głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi Wydziału Organizacji 
i Nadzoru, która poinformowała, że konkurs ogłoszony został przez Zarząd Powiatu w Opatowie 
w dniu 26 października 2022 r. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu 
wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo w składzie każdej komisji 
winny znaleźć się osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. W terminie wyznaczonym do 
wskazania przedstawiciela do prac komisji nie wpłynęła żadna kandydatura z organizacji 
pozarządowej. Ponadto wystosowano także pismo do Wojewody Świętokrzyskiego w celu 
wskazania przedstawiciela do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 
w otwartym konkursie ofert. W odpowiedzi Wojewoda nie wskazał przedstawiciela.

Pan Kazimierz Żółtek zapytał, kiedy odbędą się prace komisji.

Pani kierownik E. Masternak odpowiedziała, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2022 
r. o godz. 10.00.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 202.103.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

c) w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.
Pan Starosta poinformował, że powyższy projekt uchwały dotyczy upoważnienia dla Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie do reprezentowania Powiatu Opatowskiego:
• przed instytucjami, urzędami, bankami i sądami, do składania oświadczeń woli w imieniu 

Powiatu Opatowskiego w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu, zawierania umów w zakresie inwestycji,

• w zakresie złożenia oświadczenia w jego imieniu o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, usytuowaną w Opatowie, przy ul. Partyzantów 13, 
oznaczoną na planie jako działka Nr 768/7 o pow. 0,2867ha zabudowaną budynkiem 
piętrowym o powierzchni 1.008,5m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie Wydział Ksiąg 
Wieczystych, prowadzi KW nr 28605.

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

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 202.104.2022 została podjęta jednogłośnie 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.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu 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. 8:15).

Justyna Z<
Protokolant:

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek
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