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W 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.
Posiedzenie otworzył pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie 
listy obecności stwierdza jego prawomocność.
Nieobecna 1 osoba - pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska.

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

a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
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.

Pan Starosta zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Nikt nie zgłosił uwag.
Wobec powyższego pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu.
Protokół 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.

_______________________________________________________________________________________________________________________ i
Protokół Nr 209.2022 z posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 19 grudnia 2022 r. - VI kadencja



OR-II.0022.209.2022

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

Ad. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

Pan Starosta udzielił głosu pani Beacie Różyckiej - Skibie - głównej księgowej, która 
poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie 
powiatu w 2022 r., poprzez zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 15.000 zł. 
Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 15.000 zł dotyczy dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
z przeznaczeniem na działalność bieżącą KPPSP w Opatowie. Ponadto w niniejszym projekcie 
uchwały dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach: 
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - rozdział 85202; Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Opatowie - rozdział 75411; Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 
71012, 75020, 75095 i 85321.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.

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

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 209.129.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
„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 udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że wpłynęły wnioski o wyrażenie 
zgody na przekazanie nieruchomości budynkowej dzierżawionej przez Stowarzyszenie Akademia 
Pomysłu w Bidzinach na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bidzinach oraz o korektę 
planu finansowego kosztów działalności na rok 2023. Dodała również, że w ww. sprawie 
wpłynęły także operaty szacunkowe.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z ww. materiałem i w wyniku przeprowadzonej 
dyskusji ustalono, iż Zarząd Powiatu dokona szerszego rozeznania w ww. temacie oraz 
zobligowano kierownika PCPR w Opatowie do wystąpienia z pismem do Stowarzyszenia 
Akademia Pomysłu w Bidzinach celem uzupełnienia obu złożonych wniosków.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Następnie 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. 8:20).

Protoki

/ Tomasz Stani
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