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Protokół Nr 212.2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 
odbytego w dniu 12 stycznia 2023 r. godz. 14:00

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.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 14:15.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją dyrektora Powiatowego Centrum Kultury nt. bieżącego funkcjonowania 

jednostki.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 
2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,

b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych.

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.
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.

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. 
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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. Zapoznanie się z informacją dyrektora Powiatowego Centrum Kultury nt, bieżącego 
funkcjonowania jednostki.
Pan Starosta udzielił głosu panu Adrianowi Wołosowi - Z-cy dyrektora Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie, który przedstawił informację nt. funkcjonowania jednostki.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do pana dyrektora.

Głos zabrał pan Maciej Wolański - Członek Zarządu Powiatu, który zapytał jaki był utarg roczny 
z funkcjonującego sklepiku?

Pan dyrektor A. Wołos odpowiedział, że ok. 390 tys. zł.

Następnie głos zabrał pan Kazimierz Żółtek - Członek Zarządu Powiatu, który zapytał pana dyrektora, czy 
będzie przygotowany kalendarz/harmonogram najważniejszych wydarzeń i imprez na rok 2023?

Pan dyrektor A. Wołos potwierdził, iż zgodnie z prośbą Zarządu Powiatu taki harmonogram będzie 
przygotowany i uzgodniony z całym zarządem i zostaną w nim ujęte na stałe coroczne uroczystości np. 
rocznica stanu wojennego, czy przegląd Kół Gospodyń Wiejskich.

Zarząd Powiatu zapoznał się z ww. informacją, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 

2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że tak jak w latach poprzednich Program 
„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. Wskazała główne cele ww. programu. Dodała, że w związku z przyznaną dotacją dla 
Powiatu Opatowskiego całkowita wartość zadania w ramach Programu wynosi 742 896,00 zł 
i w całości zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie 
realizowany w okresie do 31.12.2023 r. Wsparcie w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej 
dotyczy pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, świadczone przez 11 
opiekunów na rzecz 77 uczestników Programu tj. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniem równoważnym. Kończąc 
wypowiedź zaznaczyła, że zgodnie z treścią Programu, powiat zobowiązany jest do podjęcia uchwały 
w celu przystąpienia do jego realizacji.

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.
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W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach 
Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 

Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Pan Starosta zobligował panią kierownik K. Ambryszewską, aby do dnia 15 stycznia 2023 r. przekazała 
najważniejsze dane dot. ww. programów jako informację, która zostanie zamieszczona w Kurierze 
Opatowskim.

b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Starosta udzielił ponownie głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która 
poinformowała, że przygotowany został również projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program został opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług 
asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ponadto wskazała, że w związku z przyznaną dotacją dla 
Powiatu Opatowskiego całkowita wartość zadania w ramach Programu wynosi 1 099 890,09 zł 
i w całości zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie 
realizowany w okresie do 31.12.2023 r., a wsparciem zostanie objętych 140 osób niepełnosprawnych 
z terenu powiatu opatowskiego spełniających wymagania programu. W celu jego realizacji 
zatrudnionych zostanie 14 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, każdy asystent pod swoją 
opieką będzie miał 10 osób niepełnosprawnych. Kończąc wypowiedź zaznaczyła, że zgodnie z treścią 
Programu, powiat zobowiązany jest do podjęcia uchwały w celu przystąpienia do jego realizacji.

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

Głos zabrał pan Maciej Wolański, który zapytał, czy jako opiekunowie mogą się zgłaszać te same 
osoby?

Pani kierownik opowiedziała, że tak, a nawet byłoby to wskazane, gdyż osoby korzystające z tego 
programu przyzwyczajają się do asystentów. Nadmieniła, iż stawka to 40 zł brutto.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków 
Funduszu Solidarnościowego został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu.
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Udział w głosowaniu 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 uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych.
Pan Starosta udzielił głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która poinformowała, że został 
przygotowany projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości 
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Pani kierownik wskazała, że w związku 
z nowelizacją brzmienia art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej wynikającą z ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej od 1 lutego 2023 r. rodzina zastępcza zawodowa otrzymywać będzie wynagrodzenie nie 
niższe niż 4 100,00 zł brutto niezależnie od liczby dzieci oraz osób, które osiągnęły peinoletność 
przebywających w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. Z uwagi na to, że 
wynagrodzenie to jest wyższe niż przewidziane uchwałą Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 czerwca 
2022 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, 
koniecznym jest uchylenie wyżej wymienionej uchwały jako sprzecznej z zapisami znowelizowanej 
ustawy. Ponadto pani kierownik wskazała, że w ubiegłym roku wysokość wynagrodzenia została 
podniesiona z kwoty 2600 zł do kwoty 3010 zł brutto.

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 uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości 
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu 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 odczytał treść projektu pisma adresowanego do organu ścigania dot. nieprawidłowości 
stwierdzonych przy wykonywaniu obowiązków przez byłego dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu. 
Następnie zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi bądź chciałby zabrać głos w powyższej sprawie.

Wobec braku zgłoszeń pan Starosta poddał pod głosowanie odczytaną treść.

W głosowaniu jawnym treść pisma została zatwierdzona jednogłośnie.
Udział w głosowaniu 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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Kontynuując pan Starosta zapytał, czy ktoś z członków zarządu chciałby zabrać jeszcze 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. 14:40).

Opatowski

Tomasz Staniek
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