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Protokół Nr 205.2022

z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji
odbytego w dniu 22 listopada 2022 r. godz. 7:30

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- 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 Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która oznajmiła, iż na podstawie listy 
obecności stwierdza jego prawomocność.
Nieobecna 1 osoba: pan Starosta Tomasz Staniek.
Posiedzenie rozpoczęte 7:37.

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

bieżącego funkcjonowania jednostki.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:

a) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom 
samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski oraz określenia 
wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej,

b) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w 2023 r.,

c) w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. Kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie,

d) w sprawie odwołania osoby zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie,

e) w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie,

f) w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi Dziennego Domu „Senior-WIGOR" 
w Opatowie.

4. 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) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2023 roku do „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego 
„Mój dom" im. Jana Pawła II w Opatowie,

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski w drodze darowizny.
i
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5. Sprawy organizacyjne.
6. 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 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 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 Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat 
bieżącego funkcjonowania jednostki.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu, który przestawił 
informacje przedłożoną przez Z-cę Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat 
bieżącego funkcjonowania jednostki.

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania w związku z przedłożoną informacją.

Wobec ich braku przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu;
a) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom 

samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski oraz 
określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Pani Wicestarosta poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kierownikom samorządowych jednostek 
organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie spółkami handlowymi, 
a do których zalicza się Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie, można przyznać nagrodę roczną. 
W tym celu, zarząd powiatu w drodze uchwały określa wzór wniosku o przyznanie nagrody oraz 
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szczegóły zasady i tryb jej przyznawania. Stąd też został przygotowany w tej sprawie projekt 
uchwały.

O głos poprosił pan Paweł Sadrak - Sekretarz Powiatu, który przedstawił kryteria oceny efektywnej 
realizacji zadań i celów statutowych, zaznaczając, iż każde z wymienionych kryteriów oceniane jest 
w punktowej skali ocen. Dodał, że wniosek o przyznanie nagrody rocznej składa Kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Opatowie i składany jest w terminie 
jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 
obrotowy.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla 
których organizatorem jest Powiat Opatowski oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody 
rocznej.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 205.114.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.

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.

b) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w 2023 r.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Arturowi Kargulewiczowi - kierownikowi Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, który poinformował, że w dniu 16.11.2022 r. komisja konkursowa 
powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Opatowie przeprowadziła czynności związane z oceną 
formalną i merytoryczną złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert ocenia m. in.: 
- kompletność, czytelność przedłożonych dokumentów, 
- możliwość realizacji zadania publicznego oraz organizację pozarządową, 
- przedstawioną kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania, 
- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób.
W postępowaniu komisja stwierdziła, iż do dnia 16.11.2022 r. do godz. 9:00 ustalonego terminu 
składania ofert, wpłynęło 2 ( słownie: dwie) oferty: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Powiatu Opatowskiego" z siedzibą w Opatowie oraz Fundacja „TOGATUS PRO BONO" z siedzibą 
wOlsztynie. Ponadto pan kierownik powiedział, że Komisja konkursowa przeprowadziła zgodnie 
z ogłoszeniem zbadanie złożonej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej w 2023 r. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Powiatu Opatowskiego" z siedzibą w Opatowie spełniła wymogi formalne i w ocenie merytorycznej 
uzyskała 117 pkt na 167 pkt. Komisja przedłożyła zarządowi protokół z przeprowadzonych czynności 
i zarekomendowała wybór ww. organizacji pozarządowej. Po podjęciu przez Zarząd uchwały
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Pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru oferty na realizację 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 205.115.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

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.

c) w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. Kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy w Opatowie, która poinformowała, że w dniu 08.11.2022 r. Pani Iwona 
Nowakowska złożyła pisemną rezygnację z pełnienia obowiązków Kierownika Dziennego Domu 
„Senior - WIGOR" w Opatowie z przyczyn osobistych.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. 
Kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR" w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 205.116.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
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.

d) w sprawie odwołania osoby zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy w Opatowie, która poinformowała, że od dnia 1.12.2022 r. powołana zostanie 
osoba p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie, zatem dalsze trwanie 
powołania osoby zastępującej nie będzie konieczne. Ponadto osobą zastępująca był pracownik 
PCPR w Opatowie, który wraca na swoje stanowisko pracy.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Wobec ich braku poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania osoby zastępującej 
p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 205.117.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.
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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.

e) w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" 
w Opatowie.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która poinformowała, 
że został przygotowany projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika 
Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie.

Pani Wicestarosta zarządziła przerwę w obradach (godz. 8:00).

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 8:20.

Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani kierownik K. Ambryszewskiej, która powiedziała, że 
w projekcie uchwały została zaproponowana kandydatura pani Beaty Kucharskiej. Dodała, że osoba 
ta posiada doświadczenie w pracy w pomocy społecznej od 01.06.2019 r. oraz posiada specjalizację 
z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pani Wicestarosta poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko 
p.o. Kierownika Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 205.118.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy (Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" -1 głos (Maciej Wolański).

f) w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi Dziennego Domu „Senior-WIGOR" 
w Opatowie.
Pani Wicestarosta powiedziała, że został przedłożony również projekt uchwały w sprawie udzielenia 
upoważnienia p.o. Kierownikowi Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie. Kontynuując 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. 
Kierownikowi Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 205.118.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy (Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 1 głos (Maciej Wolański).

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.

________________________________________________________________________________________________________________________ 5
Protokół Nr 205.2022 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 22 listopada 2022 r. - VI kadencja



OR-II.0022.205.2022

Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która omówiła 
szczegółowo projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania lub uwagi do omówionego projektu uchwały.

Wobec braku pytań pani Wicestarosta zapytała, 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 10 do niniejszego protokołu.
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.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, że 
w okresie między sesyjnym odbyły się posiedzenia zarządu, podczas których wprowadzone zostały 
uchwałami zarządu decyzje Wojewody Świętokrzyskiego i tylko tym różnią się zmiany 
w przedmiotowym projekcie uchwały, natomiast pozostałe są tożsame z projektem wieloletniej 
prognozy finansowej.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

Wobec braku pytań pani Wicestarosta zapytała, 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 11 
do niniejszego protokołu.
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.

c) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2023 roku do „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która poinformowała, 
że został przygotowany projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2023 
roku do „Programu wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Opatowski, 
kontynuując uczestnictwo w tym programie wyraża chęć przystąpienia do realizacji ww. programu 
w 2023 r. Kontynuując pani kierownik omówiła szczegółowo kierunki działań oraz warunki 
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brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III" 
w 2023 r.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

Wobec braku pytań pani Wicestarosta zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2023 
roku do „Programu wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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.

d) w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno- 
terapeutycznego „Mój dom" im. Jana Pawła II w Opatowie.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Markowi Borkowskiemu - dyrektorowi Centrum Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie, który powiedział, że utworzenie placówki w Opatowie 
wspierającej dzieci i rodziny w zakresie funkcjonowania zgodnie z normami społecznymi wynika 
z potrzeb zapewnienia opieki najbardziej potrzebującym i bezbronnym członkom naszej 
społeczności. Dlatego też na potrzeby placówki zostanie przeznaczony przez Powiat Opatowski 
budynek 2 kondygnacyjny zlokalizowany na nieruchomości położonej w Opatowie, przy ul. 
Kościuszki 54, stanowiący własność Powiatu Opatowskiego. Nadmienił, iż będzie to placówka dla 
14 dzieci, która została odpowiednio dostosowana osób z niepełnosprawnościami (winda, łazienki).

Członkowie Zarządu odbyli dyskusję w temacie nazwy zwracając uwagę, czy poprawnie nie byłoby 
użyć nazwy „Mój dom" im. Św. Jana Pawła II w Opatowie i zobowiązali dyrektora do 
przeprowadzenia konsultacji z Kurią Sandomierską, czy nie ma ewentualnych przeciwskazań.

Wobec powyższego pani Wicestarosta zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo- 
Wychowawczej typu specjalistyczne- terapeutycznego „Mój dom" im. Jana Pawła II w Opatowie 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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.

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Opatowski w drodze 
darowizny.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, który poinformował, że sprawa dotyczy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w Opatowie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/6 o 
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powierzchni 0,0842 ha i stanowi własność osoby fizycznej. Wskazał, iż osoba ta chce w formie 
darowizny przeznaczyć ww. działkę na rzecz powiatu. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Pan 
kierownik poinformował również, że niniejsza nieruchomość będzie wykorzystana przez Powiat 
Opatowski na cel publiczny określony w ww. ustawie o gospodarce nieruchomościami, tj. na 
wydzielenie gruntu pod publicznie dostępny ciąg pieszy, stanowiący część tzw. promenady nad 
rzeką Opatówką w Opatowie.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania lub uwagi.

Wobec braku uwag pani Wicestarosta zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez 
Powiat Opatowski w drodze darowizny, został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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.

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

Ad. 5. Sprawy organizacyjne.
Pani Wicestarosta zapytała, czy ktoś z członków zarządu chciałby zabrać głos w ramach punktu sprawy 
organizacyjne.

Z uwagi na brak głosów poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska wypowiedziała 
formułę „zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 8:52).

Protokolal

Małgorzata Jalowska
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