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Protokół Nr 188.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 24 sierpnia 2022 r. godz. 11:00

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 i przewodniczył jego obradom pan 
Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy obecności stwierdza jego 
prawomocność.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) o zmianie załącznika do uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego.

3. 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 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski.

4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta zapytał, czy są uwagi do odczytanego porządku obrad.

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

Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) o zmianie załącznika do uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego,
Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - kierownikowi Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie, która poinformowała, że w załączniku do uchwały następuje 
uzupełnienie w postaci dodania miejscowości Leopoldów znajdującej się na terenie gminy Tarłów, 
natomiast pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały 
o zmianie załącznika do uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 
w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego, a następnie poddał 
pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 188.76.2022 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.

Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek, który zapytał, czy pani kierownik ma informacje nt. utworzenia 
przystanku w m. Iwaniska przy rynku.

Pani kierownik odpowiedziała, że nie posiada wiedzy w powyższym temacie.

Pan Kazimierz Żółtek poinformował, że na chwilę obecną trwa rewitalizacja rynku w Iwaniskach 
i być może dlatego nie został utworzony przystanek.

Pani kierownik poinformowała, że utworzenie przystanku to jedno, natomiast, aby zatrzymywał 
się tam pojazd PZT musi zostać utworzona linia komunikacyjna. Wskazała, że nabór na nowe linie 
odbywa się zazwyczaj w miesiącach wrzesień - październik i na początku roku tj. w miesiącu 
styczniu.

O głos poprosiła pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska, która zobligowała panią kierownik 
Renatę Dobrowolską do podjęcia działań w pierwszym tygodniu września dot. linii kursującej na 
onkologię do Kielc, gdyż 4 samorządy muszą podjąć działania w tym temacie tj. by nie zostawiać 
działań na ostatnią chwilę. Zaznaczyła również, że dobrze byłoby poczynić starania, aby 
porozumienie zostało zawarte na dłuższy okres tj. np. 10 lat.

Pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu przyjętego porządku obrad.
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Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która szczegółowo omówiła 
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 w związku z przełożonym projektem uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag. Wobec powyższego 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 4 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.

Wobec ich braku 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 5 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, który poinformował, że określenie wymiaru zatrudnienia pedagoga specjalnego 
zostało wprowadzone na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw, zatem koniecznym jest dostosowanie uchwały do wprowadzonych zmian. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w powyższych przepisach, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
nie może przekraczać w przypadku pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych 22 godziny. Dodał, że po 
przeprowadzeniu analizy oraz konsultacji z dyrektorami szkół proponuje się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć. Zapisy uchwały powinny obowiązywać od nowego roku szkolnego, tj. 
od dnia 1 września 2022 r., zatem konieczne jest zastosowanie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, aby można było 
prawidłowo zorganizować rok szkolny.
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Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski.

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

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu 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. 4. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

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. 12:15).

Protokolant
JustynZzdyl

Starcia Opatowską

Tomas:
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