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Protokół Nr 210.2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 
odbytego w dniu 22 grudnia 2022 r. godz. 12:00

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.

Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecny Członek Zarządu Powiatu Maciej Wolański.

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

a) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie,

b) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 

2026,
d) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok,
e) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie" oraz nadania statutu tej jednostce 
i obsługiwanym placówkom,

f) w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie, 
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski Porozumienia dla utworzenia 

Partnerstwa „Ziemia Opatowska" w celu realizacji Strategii terytorialnej Partnerstwo „Ziemia 
Opatowska" i innych wspólnych przedsięwzięć.

4. Sprawy organizacyjne.
5. 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.
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Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków zarządu.

„Za" - 3 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, 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 3 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 
0 głosów.

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

Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie pismem z dnia 
wystąpił do Zarządu Powiatu w Opatowie o wyrażenie zgody na dzierżawę części nieruchomości, 
położonej w Opatowie, przy ul. Sempołowskiej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
600/9 o pow. 0,7418 ha, będącej własnością Powiatu Opatowskiego, pozostającej w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie. Na ww. działce znajduje się blaszany garaż o pow. 20 m2, który ma 
zostać objęty umową dzierżawy zawartą na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie zawarł wcześniej umowę dzierżawy przedmiotowego garażu 
na czas określony, która wygasa z dniem 31.12.2022 r.

Podczas omawiania powyższego projektu uchwały na salę obrad wszedł pan Maciej Wolański (godz. 
8:05). Od tej pory obrady toczyły się w obecności 4 - osobowego składu Zarządu Powiatu w Opatowie.

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 210.130.2022 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.

b) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.
Pan Starosta poinformował, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie przedłożył projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. 
Dodał, że poprzedni regulamin był z 2012 r., który należało zaktualizować i dostosować do obecnie 
obowiązujących przepisów prawa.
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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 210.131.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 
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. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na 

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

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek - członek Zarządu Powiatu, który zapytał jaką kwotą zamyka się 
tegoroczny budżet.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że po stronie dochodów to kwota 127 568 597,43 zł, natomiast po 
stronie wydatków to kwota 151 262 005, 74 zł.

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 5 do niniejszego protokołu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, 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.
Pan Starosta udzielił głosu pani Skarbnik Zofii Rusak, która poinformowała, że w okresie między 
sesyjnym odbyło się posiedzenie zarządu, podczas którego wprowadzone zostały uchwałą zarządu 
decyzje Wojewody Świętokrzyskiego i tylko tym różnią się zmiany w przedmiotowym projekcie 
uchwały, natomiast pozostałe są tożsame z projektem wieloletniej prognozy finansowej.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.
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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 6 do 
niniejszego protokołu.

„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2026. 
Pan Starosta udzielił głosu ponownie pani Skarbnik, która powiedziała, że w przedłożonych projektach 
uchwał zarówno sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 
2023 - 2026, jak i projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 
rok są zmiany wprowadzone w związku z uprzednio przegłosowanymi przez Zarząd Powiatu 
autopoprawkami.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2026 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 
rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

e) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie" oraz nadania statutu tej jednostce 
i obsługiwanym placówkom.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Borkowskiemu - dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo 
- Wychowawczych w Opatowie, który powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest kontynuacją 
uchwały podjętej przez Radę Powiatu w dniu 28 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Mój dom" im. Św. Jana Pawła II 
w Opatowie, której należy nadać statut.
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Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie7' oraz nadania 
statutu tej jednostce i obsługiwanym placówkom został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

f) w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.
Pan Starosta poinformował, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie przedłożył projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Nadmienił, iż 
poprzedni statut był uchwalony w roku 2006 i jednostka chce obecnie dokonać aktualizacji 
i dostosowań do obowiązujących przepisów prawa.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych 
w Opatowie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski Porozumienia dla utworzenia 
Partnerstwa „Ziemia Opatowska" w celu realizacji Strategii terytorialnej Partnerstwo „Ziemia 
Opatowska" i innych wspólnych przedsięwzięć.
Pan Starosta powiedział, że w przedłożonym projekcie uchwały, której załącznikiem jest treść 
porozumienia, określa się ramy współpracy gmin wchodzących w skład Partnerstwa Ziemia Opatowska 
i Powiatu Opatowskiego w celu opracowania i przyjęcia strategii terytorialnej. Dodał, że wszystkie 
nasze gminy chcąc przystąpić do tego partnerstwa muszą podjąć takie uchwały. Dodał, że intencją 
Porozumienia jest współpraca przy opracowywaniu dokumentów niezbędnych dla realizacji zadań 
zawartych w Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska" oraz przy samej realizacji, a także 
podejmowanie wszelkich działań wspierających i umożliwiających realizację strategii terytorialnej, 
również jej uaktualnianie wg potrzeb pojawiających się w trakcie współpracy.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Opatowski Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa „Ziemia Opatowska" w celu realizacji Strategii 
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terytorialnej Partnerstwo „Ziemia Opatowska" i innych wspólnych przedsięwzięć został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 11 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. 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. 12:25).
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