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Protokół Nr 191.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji

odbytego w dniu 31 sierpnia 2022 r. godz. 15:00

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- 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) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022,

b) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 2657L ul. Szpitalna o dł. 39 m 
położonej w miejscowości Opole Lubelskie kategorii drogi powiatowej,

c) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
d) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.

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 4 członków zarządu.
„Za" -4 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 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury 
i Turystyki, który szczegółowo omówił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 
2022.
Poinformował, iż w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. 
na zatrudnienie nauczycieli specjalistów od września 2022 r., dokonana zostanie kolejna 
aktualizacja — sierpniowa. Zgodnie z art. 30 w zw. z art. 32 ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji 
ogólnej kwota dotacji ulega aktualizacji i dotyczy: art. 26 ust. 1 niepubliczne szkoły, w których jest 
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do dnia 31 sierpnia 2022 r. Na podstawie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianą ustawy - Karta 
Nauczyciela kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych powiatów 
naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu. W związku 
z powyższym oraz z zwiększeniem dla Powiatu Opatowskiego części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok 2022 organ dotujący szkoły niepubliczne ma obowiązek dokonać korekty kwot dotacji dla 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na 2022 r. Wobec powyższego tut. 
Wydział przygotował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu w Opatowie w celu 
uregulowania ww. kwestii. Podkreślenia wymaga, że dotacja, o której mowa została obliczona na 
podstawie skorygowanej metryczki subwencji oświatowej na rok 2022 dla powiatu, która została 
przesłana przez Ministra Edukacji i Nauki i jest dostępna w Systemie Informacji Oświatowej oraz 
rozporządzenia. Przy wyliczaniu dotacji brane pod uwagę są dane takie jak: finansowy standard 
podziału subwencji na 2022 rok, wskaźnik korygujący na 2022 rok, kwota dodatkowa, wskaźnik 
korygujący, waga, czy suma wag przypisanych dla danego typu szkoły.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi w związku z przełożonym projektem uchwały. 
Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 191.81.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 2657L ul. Szpitalna o dł. 39 m 
położonej w miejscowości Opole Lubelskie kategorii drogi powiatowej.
Pan Starosta udzielił głosu pani Ewelinie Płatek - Kosior - radcy prawnemu, która szczegółowo 
omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi 
nr2657L ul. Szpitalna o dł. 39 m położonej w miejscowości Opole Lubelskie kategorii drogi 
powiatowej. Poinformowała, że przewodniczący Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim zwrócił się 
o wydanie opinii w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 2657 L 
ul. Szpitalna o dł. 39 m położonej w miejscowości Opole Lubelskie kategorii drogi powiatowej, 
z jednoczesnym wyłączeniem tej drogi z użytkowania. Według przesłanej dokumentacji część 
drogi powiatowej nr 2657 L ul. Szpitalna o dł. 39 m położonej w miejscowości Opole Lubelskie nie 
spełnia przesłanek art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi ona uzupełnienie sieci dróg 
służącym wyłącznie lokalnym potrzebą, nie stanowi połączenia miast będących siedzibą powiatów 
z siedzibą gmin i z siedzibami gmin między sobą. Działka drogi na długości 39 m jest częściowo 
zlokalizowana na terenie kompleksu szpitalnego. Ten obszar działki od zawsze był użytkowany 
przez szpital powiatowy. W związku z planowaną inwestycja Powiat Opolski planuję przebudowę 
wyłączonego z użytkowania odcinka drogi, w celu udogodnienia dojazdu karetek pogotowia 
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i pacjentów oraz wykonanie niezbędnych przyłączy do budynku pawilonu szpitalnego. 
Ustawodawca wskazał, że pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do 
zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zatem podjęcie uchwały o pozbawienie drogi kategorii 
drogi powiatowej wymaga zaopiniowania przez sąsiedni zarząd powiatu.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi w związku z przełożonym projektem uchwały. 
Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 191.82.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która szczegółowo omówiła 
projekt uchwały o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi w związku z przełożonym projektem uchwały. 
Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 191.83.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury 
i turystyki, który szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pan Kierownik poinformował, iż przedmiotowe pełnomocnictwo dotyczy wdrożenia do programu 
nauczania innowacji „EKO-LOGIKA. Sztuka roślinnego gotowania, w tym do składania w imieniu i 
na rzecz Powiatu Opatowskiego oświadczeń woli i wiedzy, m.in. do złożenia wniosku o uzyskanie 
wsparcia finansowego w ramach ww. projektu, składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, 
wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach ww. 
projektu, podpisania umowy dotyczącej uczestnictwa w ww. projekcie oraz przyjęcia na stan 
doposażenia pracowni gastronomicznej, które pozwoli na prowadzenie zajęć z obszaru kuchni 
wegańskiej. Sprzęt jest 100% dofinasowany w ramach ww. projektu, a jego maksymalna wartości 
wynosi 5000 zł.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi w związku z przełożonym projektem uchwały. 
Wobec ich braku odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 191.84.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

3
Protokół Nr 191.2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 31 sierpnia 2022 r. -VI kadencja



OR-H.0022.191.2022

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.

Głos zabrała pani Ewelina Płatek - Kosior radca prawny, która przypomniała, iż w dniu wczorajszym 
wpłynęła decyzja Ministra Finansów zobowiązująca powiat do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty 
części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018 w wysokości 1.022.678 zł oraz zobowiązująca do 
zapłaty odsetek ustalonych jak dla zaległości podatkowych od dnia 12 maja 2022 r. pani mecenas 
powiedziała, iż chciałaby poznać stanowisko zarządu powiatu w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na 
fakt, że od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jako strona niezadowolona możemy:
- w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy,
- w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Ministra Finansów wnieść do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednakże w tym drugim przypadku będziemy 
zobligowani do uiszczenia 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, gdzie przy wartości sporu 900 tys. zł 
będzie to 9 tys. zł.

Pan Starosta powiedział, iż w jego opinii należy skierować jeszcze raz prośbę o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Zwrócił się z zapytaniem do pani mecenas jaka jest jej opinia.

Pani mecenas powiedziała, iż również jest za tym, aby wnieść sprawę o ponowną analizę, kara dla nas 
jest zbyt dotkliwa, starajmy się podnieść, że błąd nie wynikł w warunkach do otrzymania subwencji 
i nie dotyczył stanu faktycznego.

Pan Żółtek powiedział, iż również poszedłby tym kierunkiem, uważa że takie działanie byłoby słuszne, 
należy podjąć wszelkie próby obrony szkoły.

Pan Starosta zapytał się o zdaniem pozostałych członków zarządu, wszyscy obecnie zgodzili się 
z powyższą opinii, poprzez aklamację podjęli decyzję o skierowanie wniosku do Ministra Finansów 
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

O głos poprosiła pani Ewa Masternak, która poinformował, iż 30 sierpnia zostały zakończone 
konsultacje społeczne projektu ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu opatowskiego na rok 2023, w których udział wzięło 238 osób. 
Na pytanie:
- Czy jesteś za wprowadzeniem przez radę powiatu dyżurów aptek ogólnodostępnych całodobowych 
w dni powszednie, w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w systemie 
dziennym w 2023 r. (§2 ust. 1 projektu uchwały)? 234 osoby udzielił odpowiedzi twierdzącej, a 4 
negatywnej.

- Czy jesteś za wprowadzeniem przez radę powiatu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze 
nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy, dyżur pełnić będzie wyznaczona apteka 
całodobowa w następujących godzinach:

1) w porze nocnej pełnić będzie dyżur od godziny 20.00 do godziny 7.30 dnia następnego;
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2) w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełnić będzie dyżur od godziny 8.00 tego dnia do 
godziny 8.00 dnia następnego,

(§2 ust. 2 projektu uchwały)? 237 osób udzieliło pozytywnej odpowiedzi, a 1 negatywnej.
- W jakiej lokalizacji Państwa zdaniem apteki ogólnodostępne powinny dyżurować? 197 osób 
wskazało na Opatów, a 41 wskazało na miejsca poza Opatowem.
- Czy miałeś potrzeby w minionym roku korzystania z usług świadczonych przez apteki w porze 
nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy, jeśli tak to ile razy? Najwięcej bo 103 osoby 
wskazały a potrzeby 1 raz w roku, 89 osób na 2-5 razy, 30 na więcej jak 5, a 16 osób nie wykazało 
takich potrzeb.
W ostatnim pytaniu otwartym i mieszkańcy mogli wskazać inne opinie lub uwagi, gdzie skorzystało z 
tego 50 osób, gdzie wskazano m.in. na potrzeby ustalenia dyżurów w Ożarowie. Zakończenie 
powyższego etapu pozwoli na skierowanie do organu powiatu projektu uchwały rady 
wprowadzającego dyżury na 2023 r.

Pan Starosta podkreślił, iż ustawodawca jest nieubłagany i wyposażył radę powiatu w prawo 
ustalania dyżurów, z którego jesteśmy rozliczani. Następnie z uwagi na fakt, że nikt nie zabrał 
dodatkowego głosu, wobec czego 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. 15.55).

Proti
Ewa

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek
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