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Protokół Nr 190.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 30 sierpnia 2022 r. godz. 7:30

\N 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. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
b) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 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.

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

Ad. 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.

Pan Starosta udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru, 
która szczegółowo omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu 
Powiatu Opatowskiego. Zmiany, które zaproponowano do wprowadzenia dot. § 4 pkt 10 i 11 
dokonano aktualizacji publikatorów ustaw, który w minionym okresie uzyskały inne oznaczenia.
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Natomiast w § 27 po ust. 3 dodano się ust. 4 w celu uregulowania zasad tworzenia aktów 
normatywnych dla organów powiatu, tak aby to starosta wydał stosowane zarządzenie normujące 
wewnętrzne zasady, w tym szczególności określenie przyjętych praktyk daty wpływu aktu do biura 
rady, uzgodnienia aktów itp. Wprowadzenie zapisu pozwoli na techniczne działania normujące 
jednolitość zasad obowiązujących w urzędzie. Dodatkowo zmieniono § 39 ust. 2 oraz § 46 ust. 2 
regulując sytuację, które mogą nastąpi, gdy nie nastąpi wybór przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Komisji. Wymaga tego aktualna sytuacja w Komisji skarg wniosków 
i petycji, gdzie przewodniczący złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji oraz 
wiceprzewodniczący złożył rezygnację z członkostwa w ogóle w Komisji. Ponadto proponujemy 
zmienić § 47 ust. 5 poprzez umożliwienie rademu bycie przewodniczącym dwóch komisji wobec 
obecnie panującego problemu z wyborem przewodniczących poszczególnych Komisji.

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 nadania Statutu Powiatu 
Opatowskiego został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu przedłużenia terminu rozpatrzenia 
skargi.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 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.

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

Ad. 3. 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.
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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. 7.45).

a Opatowsl

Tomasz Staniel
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