Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Opatów, dn. 24 lutego 2022 r.
OR-II.0003.3.2022

Pan Andrzej Gajek
Radny Rady Powiatu w Opatowie

Zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w załączeniu przekazuje się odpowiedzi na Pana
interpelację z dnia 14 lutego 2022 r.

Zał. 3

Z poważaniem

Wacław Rodek

Otrzymują:
1.
Adresat
2.
A/a

Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, www.opatow.pl,
www.bip.opatow.pl, tel. 15 868 29 71, e-mail: powiat@opatow.pl, ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Wydział Finansowy
Opatów, dn. 23 lutego 2022 r.

FN.V.1711.1.2022

Pan Wacław Rodek

Przewodniczący Rady
Powiatu Opatowskiego

W odpowiedzi na pkt 4 interpelacji z dnia 14 lutego br.: „Czy nie naruszono uchwały
zarzqdu powiatu Nr 38.2011 z 15 września 2011r.", złożonej przez Pana Andrzeja Gajka Radnego Powiatu, informuję iż w dniu 15 września 2011r. zarządzeniem Starosty
Opatowskiego nr 38.2011 wprowadzony został regulamin kontroli finansowej w Starostwie
Powiatowym w Opatowie, który określa zasady, sposób i tryb prowadzenia postępowania
kontrolnego oraz postępowania pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, iż w okresie funkcjonowania Stowarzyszenia Razem dla
Ożarowa Wydział Finansowy nie przeprowadzał kontroli finansowej w Zespole Szkół
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wobec powyższego przepisy zarządzenia Starosty
Opatowskiego nr 38.2011 z dnia 15 września 2011r. nie miały zastosowania.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1.
Adresat
2.
A/a

Opr.: Beata Różycka-Skiba

Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, www.opatow.pl,
www.bip.opatow.pl, tel. (nr wydziału), e-mail: (adres wydziału), ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Opatów, 22.02.2022 r.
GN-I.6811.2.7.2022

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

W odpowiedzi na pismo znak: OR-II.0003.3.2022 z dnia 16.02.2022 r. przekazujące interpelację
Radnego Rady Powiatu Opatowskiego - Pana Andrzeja Gajka o udzielenie informacji w zakresie
działalności Stowarzyszenia „Razem dla Ożarowa" działającym przy Zespole Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej - Curie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że:
Ad. 1. Decyzją z dnia 08.08.2011 r. znak: G.II.6844.1.2011, zmienioną decyzją z dnia 25.05.2012 r.
znak: G.II.6844.2.2012 zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu
Opatowskiego oznaczona m.in. jako działka nr 1803/602 położona w Ożarowie, została
przekazana w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Następnie na podstawie przedłożonej umowy z dnia 23.12.2021 r. trwały zarządca przekazał
Stowarzyszeniu pomieszczenia kuchenne zlokalizowane na działce opisanej powyżej.
Ad. 2. Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815, zwanej dalej ugn) Dyrektor jako
reprezentujący jednostkę miał prawo rozporządzać mieniem powiatu w zakresie wynikającym
z decyzji o których mowa w pkt 1.
Ad. 3. Zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 pkt 1-4 ugn „Właściwy organ może z urzędu wydać decyzję
o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie
stwierdzenia, że:
1) nieruchomość nie została zagospodarowana zgodnie z decyzją o ustanowieniu trwałego
zarządu;
2) jednostka organizacyjna nie zawiadomiła właściwego organu o oddaniu nieruchomości lub
jej części w najem, dzierżawę albo o użyczeniu lub nie uzyskała zgody, o której mowa
w art. 43 ust. 2 pkt 3;
3) nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji,
o której mowa w art. 45
4) sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu,
zdrowiu lub mieniu".
Zgodnie z zapisami decyzji o których mowa w pkt 1 przekazującymi zabudowaną nieruchomość
oznaczoną jako działka nr 1803/602 położona w Ożarowie w trwały zarząd na rzecz Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, nieruchomość ta została przekazana na
działalność statutową Zespołu Szkół. Działalność ta obejmuje również zapewnienie uczniom
żywienia w ramach zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych. Użyczona
nieruchomość w postaci pomieszczeń kuchennych, tak jak przed użyczeniem służy do
przygotowywania posiłków dla uczniów Zespołu Szkół. Pokreślić należy, że umowa użyczenia
zobowiązuje Stowarzyszenie do zabezpieczenia oddanych w użytkowanie pomieszczeń przed
włamaniem, pożarem i zalaniem a także do przestrzegania przepisów administracyjnych,
porządkowych, ppoż (zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego) i BHP
obowiązujących w stołówkach szkolnych, wykonywania zaleceń pokontrolnych stosownych
organów. Ponadto do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach stołówki, kuchni i jej
zaplecza, a także do wykonywania na swój koszt bieżących napraw, remontów i konserwacji

Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, www.opatow.pl,
www.bip.opatow.pl, tel. (797 994 801), e-mail: (adres wydziału), ePUAP: Zitob629a04/SkrytkaESP

w tym również uzyskiwania niezbędnych orzeczeń; pozwoleń i zaświadczeń. W związku z czym
należy uznać, że sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości nie pogarsza stanu
środowiska w stopniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ugn „Trwały zarząd jest formą prawną
władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną". Z kolei art. 43 ust. 2 pkt 3 cyt.
przepisów „Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, do korzystania
z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: oddania nieruchomości lub jej
części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został
ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu
nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych
organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas
nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd".
Umowa użyczenia o której mowa powyżej została jednocześnie w dniu 11.01.2022 r.
przedłożona w Starostwie Powiatowym w Opatowie. W związku z czym należy uznać spełnienie
wymogów art. 43 ust. 2 pkt 3 ugn.

Z up. Szósty Opatowskiego
^a^c e r
KU^ r.ik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Opr.:
Katarzyna Hatała
(15 8684 778)

STAROSTWO POWIATOWE
Stańczyk Marcin

w Opatowie

kancelaria, wpły nęło dnia:
Dyrektor Zespołu Szkół w Oż irowi

Ożarów^ dnia 18.02.20221-.

2022 -02- 1 8

im. Marii Skłodowskiej - Cur e
L.dz............................... zal.......................... *
podpis

Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego
Pan Wacław' Rodek

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2O22r. Nr.OR-II.0003.3.2022 wyjaśniam
co następuje:
Stowarzyszenie „Razem dla Ożarowra” działające przy Zespole Szkół w' Ożarowie
im. Marii Sklodow-skiej - Curie, otrzymało w' użyczenie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia
31 stycznia 2025 r, stołówkę szkolną wraz z wyposażeniem. Decyzja ta podyktowana jest
koniecznością
efektywnego
gospodarowania
majątkiem
Powiatu
Opatowskiego,
tak aby zapewnić najtańsze i dobre jakościowo posiłki dla uczniów Zespołu Szkól w Ożarowie
oraz innych uczniów' i dzieci uczęszczających do placówek prowadzonych przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie,
tj. Żłobka, Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej.

Nadmieniam, że prowadzona w dotychczasowej formie stołówka szkolna finansowana
jest w' 100% z budżetu Powiatu Opatowskiego. Kwoty wydatkowane z budżetu według
sprawozdań, obejmujące koszty funkcjonowania stołówki kształtują się następująco: rok
2019 - 199 815,212!, rok 2020 -238 o68,oozł, rok 2021- 297 935,162!. Poza powyższymi
kwotami uczniowie i ich rodzice ponosili koszt tzw. "wsadu do kotła” obejmującego zakup
towarów' spożywczych dla celów' przygotowania posiłków. Kwoty te, kształtowały
się następująco: rok 2019 - 128 582,172!, rok 2020 - 97 297,502!, rok 2021 169 083,972!.

Wszystkie powyżej wymienione koszty, tj. koszty pracownicze, energii, usługi i inne
przejęło Stowarzyszenie ”Razem dla Ożarowa”. Stowarzyszenie zatrudniło także trzech
pracowników, którzy dotychczas pracowali w' Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej - Curie. Stowarzyszenie zapewnia również miejsce dla celów kształcenia
w zawodzie kucharz uczniom Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Należy również stwierdzić, iż koszt pełnego wyżywienia dla uczniów Internatu został
utrzymany na poziomie dotychczasowym w kwocie 15,50 2!, a kwota dla uczniów Zespołu
Szkól w' Ożarowie, uczniów Szkoły Podstawowej, dzieci w' żłobku i Przedszkolu prowadzonych
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie, wynosi 12 2! 2a pełen
dwudaniowy obiad. Ceny powyższe zostały ustalone poniżej cen rynkowych
obowiązujących na terenie miasta i gminy Ożarów, a mają one na celu zaspokojenie

społecznych potrzeb
„u Skłodowskiej”.

żywieniowych

społeczności

Zespołu

Szkół

w

Ożarowie

Odpowiadając na punkt drugi dotyczący „przekroczenia uprawnień przez Dyrektora
ZS”, informuję , co następuje:
Dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie podejmując decyzję o przekazaniu w użyczenie
stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem, działał na podstawie udzielonego upoważnienia
Uchwalą Nr 133.48.2021 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 14 czerwca 2O2ir.

Zgodnie z powyższym Dyrektor jest upoważniony do:
...... §1.1.2. składania oświadczeń woli przed instytucjami, urzędami, bankami i sądem w
sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
zawierania umów rówmież w zakresie inwestycji”...
...... §1.1.2” Upoważnienie o którym mowa w ust.i dotyczy składnia oświadczeń wroli
jednoosobowo”...
Nadmieniam także, iż na powyższej uchwale Zarządu Powiatu w Opatowie jest podpis
pana radnego składającego interpelację.

W odpowiedzi na punkt 3 interpelacji informuję, iż podpisana umowa użyczenia
została przekazana do wiadomości Starosty Opatowskiego w' dniu 11 stycznia 2022r. przed
terminem wejścia w życie jej zapisów'.

Przeznaczenie użyczonego majątku nie uległo zmianie w stosunku do sposobu jego
wykorzystania przed użyczeniem - nadal jest to przygotowanie posiłków dla uczniów' ZS
w Ożarowie oraz innych uczniów' i dzieci korzystających z usług społecznych oferowanych
przez jednostki działające w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Informuję rówmież, że sposób korzystania z nieruchomości nie uległ zmianie, a więc
nie ma jakichkolwiek podstaw aby sugerować zapisami powyższej interpelacji istnienie
warunków' zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu.
W odpowiedzi na pytanie z punktu 4 interpelacji informuję, że nie istnieje uchwała
Zarządu Powiatu Nr 38.201 z dnia 15 września 2011 r. W dniu tym nie odbyło się żadne
posiedzenie Zarządu Powiatu w' Opatowie, vide: BIP Powiatu w Opatowie - Archiwmm.
Nie mogę się więc ustosunkować do powyższego pytania.
Przekazuję, również w załączeniu zestawienie wydatków' budżetowych Zespołu Szkół
w Ożarowie dotyczących Stołówki Szkolnej w latach 2019, 2020, 202ir. finansowanych
w całości ze środków budżetu Powiatu w' Opatowie.
Podsumowując, stwierdzam iż powyższa interpelacja zawiera błędne podstawy
prawne, sugeruje nieprawdę oraz pomawia mnie bezpodstawnie jako Dyrektora Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie o przekroczenie uprawmień.

Zespół Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej-Curie
os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP: 8631234266, REGON: 292442668
tel. (15) 861 18 01, fax. (15) 861 18 02

Z^ktd^tertie wydatków budżetowych stołówki szkolnej w
Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie w
latach 2019-2021:
Rok 2019

Paragraf

Nazwa paragrafu

Wydatki wykonane

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

149 277,00
1 390,01
22 905,00
2 777,00
9 365,92
6 300,00
27,00
2 424,28
5 349,00
199 815,21

Paragraf

Nazwa paragrafu

Wydatki wykonane

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalent za pranie)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4440
Razem

Rok 2020

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4440
Razem

1 331,38
171 958,90
10 630,62
28 613,37
3 027,67
3 885,73
9 000,00
100,00
1 140,30
225,66
8 154,37
238 068,00

Rok 2021

Paragraf

Nazwa paragrafu

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalent za pranie)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4440
Razem

Wydatki wykonane
951,36
211 578,85
10 808,18
39 599,68
4 412,88
5 137,65
14 982,00
495,20
1 083,99
700,00
8 185,37
297 935,16

Zestawienie wydatków wykonanych na dochodach(rachunek wydzielony"wsad do kotła") ze stołówki dla poszczególnych lat:
Rok 2019

Paragraf
4220

Nazwa paragrafu
Zakup środków żywności

Wydatki wykonane
128 582,17

Nazwa paragrafu
Zakup środków żywności

Wydatki wykonane
97 297,50

Nazwa paragrafu
Zakup środków żywności

Wydatki wykonane
169 083,97

Rok 2020
Paragraf
4220

Rok 2021
Paragraf
4220

Główny Księgowy

Zespołu
.Oza
im. Marii Skłodo 2 ej
mgr Marcin Stańczyk

Małgorzata Gi

tlewska

