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Protokół Nr 153.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 8 listopada 2021 r. godz. 15:00

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Aneta Werońska
- Krzysztof Hajdukiewicz
według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz osoby 
zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył 
i przewodniczył jego obradom pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na 
podstawie listy obecności stwierdza jego prawomocność.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 15:20.

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

a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 r.,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Opatowie,
c) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Nr 1 w Opatowie,
d) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Jałowęsach,
e) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

- Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach,
f) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie,
g) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej-Curie,
h) 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 2022 r.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Opatowskim 

i Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji powiatowych przewozów 
pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zakresem obszar powiatu 
lipskiego i powiatu opatowskiego.

4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie zapytał, czy 
są uwagi do porządku obrad.
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 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Kontynuując pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „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) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 r.

Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym, 
która poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie 
powiatu w 2021 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 217.965 zł.
1) Zwiększenie dochodów w dziale Działalność usługowa o kwotę 17.840 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników 
PINB, przysługujących w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 % 
wynagrodzeń planowanych na 2021 rok.
2) Zwiększenie dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 200.125 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne pracowników i funkcjonariuszy KPPSP, przysługujących w ramach 
dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 % wynagrodzeń i uposażeń planowanych 
na 2021 rok. Kontynuując pani Agnieszka Masternak powiedziała, że dokonuje się zmiany 
w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach: Zespół Szkół w Ożarowie, Zespół 
Szkół Nr 2 w Opatowie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach, Placówka 
Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych w Opatowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie. Ponadto dokonuje się 
przesunięcia kwoty 92.000 zł z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie, z rezerwy 
ogólnej - rozdział 75818 do planu wydatków Zespołu Szkół w Ożarowie z przeznaczeniem na 
wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. Pani Agnieszka Masternak wskazała również, 
że dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 10.380 zł 
w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń 
zlokalizowanych na Parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej" o kwotę 7.380 zł oraz zwiększeniem wydatków na 
zadanie „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP II" 
o kwotę 3.000 zł.

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

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem uchwały o zmianie w planie 
dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 r.
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\N głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.93.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Mirosławowi Roszczypale - kierownikowi Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który poinformował, że zaproponowane zmiany 
w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opatowie wynikają z realizacji zaleceń 
pokontrolnych. Po przeanalizowaniu proponuje się zmianę zapisów, która ma na celu podział 
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem i wyodrębnienie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami wraz z kierownikiem i przypisania temu wydziałowi zadań. Dodał, 
iż zmiana ta powinna pozwolić na zwiększenie efektywności, szybkości oraz nadzoru nad 
wykonywaną pracą w ramach zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

Głos zabrała również pani mecenas Anna Piątkowska - obsługa prawna starostwa, która dodała, 
że przy okazji zostaje zaktualizowany zakres zadań Wydziału Geodezji i Kartografii - celem 
dostosowania ich brzmienia do nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków oraz zapisów znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konieczne 
jest również uchylenie części zadań, które będzie wykonywać nowoutworzony Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Opatowie. W głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.94.2021 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu kierownikowi Mirosławowi Roszczypale, który poinformował, że 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wystąpił do Zarządu Powiatu w Opatowie o wyrażenie 
zgody na najem na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części nieruchomości 
zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego 56, stanowiącej własność Powiatu 
Opatowskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie z przeznaczeniem 
na prowadzenie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie 
zawarł z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach umowę na czas określony, która 
wygasa w dniu 31.12.2021 r.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu 
Szkół Nr 1 w Opatowie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.95.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Jałowęsach.
Pan Starosta udzielił głosu pani mecenas Annie Piątkowskiej, która poinformowała, że zostały 
przygotowane 4 projekty uchwał w zakresie upoważnień dla poszczególnych dyrektorów 
jednostek organizacyjnych powiatu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 
Rozwojowych w Niemienicach, Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie) dotyczące programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2020-2024 -„Aktywna tablica".

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Jałowęsach.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.96.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

e) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach. 
Pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 
dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych 
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.97.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

f) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 
dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.98.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
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,,7^" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

g) w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im, Marii 
Skłodowskiej-Curie.
Pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.99.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

h) 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 2022 r. 
Pan Starosta poinformował, że został przygotowany projekt uchwały 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 2022 r. Nadmienił, iż proponuje ten sam 
skład komisji co w roku ubiegłym tj. panią Anetę Werońską, panią Annę Piątkowską, panią 
Agnieszkę Masternak i pana Andrzeja Gajka. Zaproponował jednocześnie, aby w roku bieżącym 
komisji konkursowej przewodniczył pan Andrzej Gajek. Kontynuując zapytał, czy pan A. Gajek 
wyraża zgodę.

Pan Andrzej Gajek wyraził zgodę.

Wobec powyższego pan Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały 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 2022 r.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 153.100.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad.3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Opatowskim 

i Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji powiatowych przewozów 
pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zakresem obszar powiatu 
lipskiego i powiatu opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - p.o. kierownikowi Powiatowego 
Zakładu Transportu w Opatowie, która poinformowała, że porozumienie dotyczyć będzie 
powierzenia przez Powiat Opatowski zadania z zakresu organizacji publicznego transportu 
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zbiorowego na nw. liniach komunikacyjnych na rzecz Powiatu Lipskiego: Tarłów- Lipsko przez 
Solec nad Wisłą oraz Lipsko- Ostrowiec Świętokrzyski przez Solec nad Wisłą. Dodała, że 
organizowanie, zarządzanie, funkcjonowanie oraz finansowanie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej na powierzanym zadaniu realizowane będzie przez organizatora tych 
przewozów czyli Powiat Lipski.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „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 ma sprawy do omówienia w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 15:40).

Justyna
Protokolant

Staro: Opatowski

Tomasz Staniek
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