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Protokół Nr 14.2021
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 27 października 2021 r. godz. 9:30
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Członkowie posiedzenia komisji połączyli się zdalnie poprzez system do głosowania.
Posiedzenie otworzyła pani Bożena Kornacka - Przewodnicząca Komisji. Na wstępie pani
Bożena Kornacka powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
uczestniczyło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8 według załączonej listy obecności,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Brak pana T. Staniek - nieobecność
usprawiedliwiona. W chwili rozpoczęcia obrad brak pani A. Bławat. Ponadto w posiedzeniu
udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do
jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 6 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie bilansu spółki Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie za
2020 r.
5. Przedstawienie informacji za I półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Opatowskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2021-2026,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021
rok.
7. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
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w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2021 roku,
b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym na rok 2022,
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na 2022,
d) w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich,
e) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego
transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
a)

Do systemu zalogowała się radna Aneta Bławat, w związku z czym dalsze obrady
prowadzone są w 7 osobowym składzie.
Pani Przewodnicząca zapylała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku uwag zapylała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik z glosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Przedstawienie bilansu spółki Szpitala Sw. Leona Sp. z o.o. z siedziba w Opatowie
za 2020 r.
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez pana Mateusza Soja - Głównego
Księgowego Szpitala Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie, który przedłożył
bilans spółki za 2020 r. Pan Mateusz szczegółowo omówił rachunek zysków i strat za okres:
1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r„ uwzględniając przychody, koszty, zyski oraz
zobowiązania krótkoterminowe.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Przedstawienie informacji za 1 półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która
przedstawiła informację o wykonaniu budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej przedkładając kolejno informację o realizacji zadań na poszczególnych działach.
Przedmiotowy materiał stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonej informacji. Wobec
ich braku przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad. 6. Zaopiniowanie projektów uchwal Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2026.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi
w Wydziale Finansowym , która poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze
zwiększenia planu dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 314.306 zł iż zwiększenia
planu wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 73.027 zł.
Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 241.279 zł,
a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2021 i po zmianie
wynik budżetu - deficyt wyniesie 9.307.742 zł. Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa
się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku
o kwotę 35.887 zł oraz w 2022 roku o kwotę 1.253.831 zł. Pani inspektor wskazała, iż
dochody bieżące w kwocie 110.922.540,87 zł, tj. zwiększają się o 451.387 zł
w związku z:
1)
zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 70.350 zł
2)
zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 98.000 zł,
3)
zmniejszeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 236 zł,
4)
zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35.768 zł,
5)
zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22.794 zł,
6) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.566 zł,
7) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 169.832 zł,
8) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 38.000 zł,
9) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 22.000 zl,
10) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 90.000 zł,
11) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej o kwotę 3.250 zł,
12) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.039 zł,
13) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
50.000 zł,
14) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
38.370 zł,
15) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
22.000 zł,
16) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.000 zł,
17) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 300 zł.
18) zmniejszeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 18.646 zł.
Podsumowując powiedziała, iż dochody bieżące na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków w kwocie 3.122.343,40 zł.
Pani Przewodnicząca zapytała skąd rezygnacja z niektórych zadań tj. np. zakup
samochodu dla Domu Pomocy Społecznej czy budowy dróg i chodników dróg
powiatowych.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która wyjaśniła, iż
jeśli chodzi o zakup samochodu, to nie dostaliśmy pozytywnej decyzji PFRON-u,
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natomiast jeśli chodzi o drogi - nie mamy finansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych i dlatego też proponuje się przesunąć te środki na inne zadania m.in.
na ulepszenie rehabilitacji.

Pani Przewodnicząca zapytała również o etap prac w poradni pedagogiczno psychologicznej.

Odpowiedzi ponownie udzieliła pani Wicestarosta, która poinformowała, iż zadanie
jest już w trakcie realizacji i że są już po przetargach wyłaniających firmę.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do
przedłożonego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2021- 2026, pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
Podczas omawiania projektu uchwały posiedzenie opuściła pani Aneta Bławat, wobec
czego dalsze obrady prowadzone są w 6 osobowym składzie.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2021 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś
pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok. Wobec braku
pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto
jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.7. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie określenia zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2021 roku.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która
poinformowała,
iż Prezes Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych określił środki w wysokości: 8 734 886.00 zł w tym: na
zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii
zajęciowej - 8 070 912,00 zł.
Kontynuując pani Kierownik wskazała, iż w związku ze zwiększonymi
potrzebami osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych
osób niepełnosprawnych proponuje się przeznaczyć na ten cel część środków PFRON
w wysokości 62 395,00 zł. Środki te są niewykorzystane w ramach dofinansowania
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(dzieci i dorośli) w kwocie 22 395,00 zł oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym (dzieci i dorośli) (art. 35a ust. Ipkt 7 lit. c ustawy) 40 000,00 zł.
Łączna kwota zwiększenia wynosi 62 395,00 zł.
Dodatkowo nadmieniła również, iż środki finansowe przyznane przez PFRON nie
mają wpływu na budżet powiatu, gdyż nie można ich włączyć w skład dochodów do
budżetu powiatu. Fundusze pochodzące z PFRON przeznaczane są na rehabilitację
osób niepełnosprawnych (pomoc przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację
barier) oraz wsparcie ich zatrudnienia. Pieniądze PFRON mogą być wydawane
jedynie na cele, które wyznacza ustawa.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany
Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2022.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Tadeuszowi Bieńkowi - Kierownikowi
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, który poinformował, iż wysokość stawek
jest określona na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Kierownik dodał, iż
dodano jedynie jeden środek pojazdu tj. hulajnogę elektryczną lub urządzenie
transportu osobistego.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
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strzeżonym na rok 2022, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Pani
Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na 2022.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Justynie Rajcy - Kierownikowi Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która wyjaśniła, iż wysokość opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub obiektów pływających na 2022 r. proponuje się
pozostawić na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2022, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.
d) w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów
o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu Kierownikowi Wydziału Komunikacji,
Transportu i Dróg, który poinformował, iż porozumienie dotyczyć będzie przejęcia
przez Powiat Opatowski od Powiatu Ostrowieckiego, Powiatu Kieleckiego i Miasta
Kielce do realizacji zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich na następujących autobusowych liniach komunikacyjnych:
1)
Ożarów - Cedzyna przez Opatów, Górno;
2)
Tarłów - Ostrowiec Św. przez Brzozową;
3)
Opatów - Opatów przez Małoszyce, Przeuszyn, Adamów;
4)
Cedzyna - Kielce;
5)
Opatów - Cedzyna przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich, który stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

e) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego
transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu panu Kierownikowi KM. który
wyjaśnił, iż konieczność utworzenia zaplanowanych tras wynika z zapotrzebowania
zgłaszanego przez mieszkańców Powiatu Opatowskiego oraz dyrektorów Szkól
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z. Powiatu Opatowskiego, którzy ubiegają się o umożliwienie dojazdu młodzieży do
szkól z miejscowości objętych przedmiotowymi trasami. Są to następujące trasy:
61)
Czekarzewice II - Maruszów przez Ożarów, Zawada;
62)
Ożarów - Czekarzewice II przez Tarłów, Potoczek;
63)
Opatów - Opatów przez Truskolasy;
64)
Ożarów - Tarłów przez Kozłówek;
65)
Ożarów - Ożarów przez Tarłów, Ciszyca.

O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która poprosiła
o rozwieszenie aktualnych rozkładów jazdy w gminie Wojciechowice, gdyż
mieszkańcy zgłaszają, iż ich brakuje.
Pan Kierownik powiedział, iż przekaże problem Kierownikowi Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do
przedłożonego projektu uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich, który stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.8. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
posiedzenia.

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 10:37).

Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska
Przewoduicząca Komisji
budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
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