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Protokół Nr 189.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 26 sierpnia 2022 r. godz. 13:00

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 uchwał Zarządu Powiatu:

a) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu 
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2023 rok",

b) w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie,
c) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej - Curie,
d) w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół 

w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.
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 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 
Żółtek), „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 (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 
Żółtek), „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) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu 

Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2023 rok".
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki, który powiedział, że jak co roku został przygotowany „Program współpracy Powiatu 
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2023 rok". Pan kierownik wskazał, że konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez 
opublikowanie formularza konsultacyjnego będącego załącznikiem do ogłoszenia. Ponadto 
oznajmił, że konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów 
powiatu, a ogłoszenie, o którym mowa zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opatowie, w Biuletynie 
Informacji Publicznej w Starostwa Powiatowego w Opatowie. Wywieszone będzie także na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie, jak również wyłożone do wglądu 
w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Powyższe działania będą przeprowadzone 
w terminie od dnia 26 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu 
Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2023 rok", a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 189.77.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 3 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.

b) w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół 
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie wraz z uzasadnieniem, a następnie zapytał, czy ktoś 
chciałby zabrać głos, ma pytania lub uwagi.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 189.78.2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 3 głosy (Andrzej Gajek, Kazimierz Żółtek, Maciej Wolański), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 2 głosy (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska).

c) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej - Curie.
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Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, a następnie zapytał, czy ktoś 
chciałby zabrać głos lub ma pytania, uwagi.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 189.79.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 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.

d) w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół 
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej 
obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, a następnie 
zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania, uwagi.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poddał odczytaną treść pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 189.80.2022 została podjęta jednogłośnie 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. 3. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.

Głos zabrał pan Kazimierz Żółtek - Członek Zarządu Powiatu, który zawnioskował o niezwłoczne 
podjęcie działań w celu ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie im. 
M. Skłodowskiej - Curie. Dodał, iż jego zdaniem powinna być to osoba nieuwikłana w sprawy szkoły, 
gdyż tylko dzięki temu będzie można stworzyć dobre środowisko pracy. Osoba, która potraktuje 
sprawiedliwie wszystkich pracowników, by jednostka mogła swobodnie działać, wykonywać pracę, 
której Zarząd Powiatu w Opatowie oczekuje. Nadmienił, iż obecnie uważa, że nie gwarantuje tego 
żadna osoba, która obecnie tam pracuje.

Pan Starosta poddał pod głosowanie ww. wniosek.
W głosowaniu jawnym wniosek pana Kazimierza Żółtka został podjęty 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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Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia
Nikt więcej nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

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. 13:30).

Protokolant:
Justyna Zdyb

Stape^a Opatowski

Tomasz Staniek

4
Protokół Nr 189.2022 z posiedzenia Zarzgdu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 26 sierpnia 2022 r. - VI kadencja


