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Protokół Nr 13.2021
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
w dniu 24 listopada 2021 r. godz. 11:05
Członkowie posiedzenia komisji stałych połączyli się zdalnie poprzez system do głosowania. Z powodu
wydłużenia czasu trwania wcześniejszej komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu posiedzenie rozpoczęło się z 35 minutowym opóźnieniem.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 5 członków komisji
na ogólną liczbę 6 według załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Brak pani M. Jalowska nieobecność usprawiedliwiona. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji z uwagi na brak możliwości prowadzenia posiedzenia wyznaczył do
przewodnictwa dzisiejszym obradom panią Bożenę Kornacką.
Na wstępie pani Bożena Kornacka powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby
zaproszone, po czym przeszła do realizacji porządku obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca obrady poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, 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 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a)
w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych,
b)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu,
c) w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół
Nr 1 w Opatowie,
d)
w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
e) w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1
w Opatowie,
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f) w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie,
g) w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021-2030" dla Powiatu Opatowskiego,
h) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu opatowskiego na lata
2021-2026,
i) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opatowskiego.
5. Omówienie 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,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Opatowskim
i Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji powiatowych przewozów
pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zakresem obszar powiatu
lipskiego i powiatu opatowskiego,
d)
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
e) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Opatowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W wyniku braku uwag zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a)
w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych.
Przewodnicząca obradom udzieliła głosu pani Ewelinie Płatek - Kosior - obsłudze prawnej
Starostwa, która wskazała % rozkład diet obowiązujący od 1 listopada 2021 r„ który
przedstawia się następująco:
1) przewodniczącego rady 67 % maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z treścią § 1
ust. 2 pkt 3;
2) wiceprzewodniczących rady 63 % maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie
z treścią § 1 ust. 2 pkt 3;
3) przewodniczącego komisji 60 % maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z treścią
§ 1 ust. 2 pkt 3;
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4) nieetatowych członków Zarządu Powiatu 70 % maksymalnej wysokości diety określonej
zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 3;
5) radnego będącego członkiem co najmniej dwóch komisji stałych Rady Powiatu w Opatowie
49 % maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 3;
6) radnego będącego członkiem jednej komisji stałej Rady Powiatu w Opatowie 46 %
maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 3.
Kontynuując pani mecenas poinformowała o sposobie usprawiedliwiania nieobecności.
Wskazała, iż w przypadku braku usprawiedliwienia na sesji, komisji, a w przypadku
nieetatowego członka zarządu na posiedzeniu zarządu o 10% wysokości diety ustalonej za
każdą nieobecność. Maksymalna wysokość potrąceń w miesiącu nie może przekroczyć 70%
wysokości diety. Pani mecenas wyjaśniła, iż pomimo żadnej nieobecności radnego w trakcie
miesiąca, to pozostawia się mu 30% diety na rzecz pracy i konsultacji z mieszkańcami powiatu
opatowskiego.
Pani mecenas nadmieniła, iż za nieobecność usprawiedliwioną może być uznana wyłącznie
nieobecność spowodowana oddelegowaniem radnego w sprawach dotyczących powiatu.
Poinformowała również o 2 sposobach ustalenia diet tj. ryczałtowy (praktykowany u nas)
oraz odpłatność za posiedzenie.
W dalszej części wypowiedzi pani mecenas poinformowała o kwestii spornej wśród
środowiska prawnego co do terminu wypłaty diet po nowym wskaźniku. Wyjaśniła, iż 50%
mecenasów przyjmuje od 1 sierpnia 2021 r., natomiast 50% od 1 listopada 2021 r. Pani
mecenas podkreśliła, iż sama zajmuje stanowisko od 1 listopada 2021 r. jednak decyzja
ostateczna należy do nich, dlatego też proponuje poddać pod glosowanie dwie wersje
projektu uchwały: uchwała nr 1 - z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. po poprzednich %,
oraz uchwała nr 2 - nowe diety od 1 listopada 2021 r. Podsumowując pani mecenas wskazała
całościową kwotę wyrównania dla radnych od 1 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

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 projekt uchwały nr 1 z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. po poprzednich %, który stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 2 głosy, „przeciw"-1 głos, „wstrzymało się"- 2 głosy.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
b)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
Przewodnicząca obrady pani Bożena Kornacka ponownie udzieliła głosu pani Ewelinie Płatek
- Kosior - obsłudze prawnej Starostwa, która poinformowała, iż członkowie komisji budżetu,
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu dokonali autopoprawki w zapisie §
dotyczącego okresu wypłaty wynagrodzenia z uwzględnianiem nowych stawek tj. od
1 sierpnia 2021 r. Pani mecenas podkreśliła, iż jeśli zdecydują się podjąć termin od 1 sierpnia,
to obsługa prawna za to nie odpowiada. Pani mecenas uzasadniła, iż stoi na stanowisku od

Protokół Nr 13.2021 - posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej - VI kadencji odbytego w dniu 24 listopada
2021 r.
’
Strona 3

OR-ll. 0012.2.13.2021

1 listopada, gdyż takie jest również stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego, które zostało
wszystkim państwu przesłane.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu.
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 7 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" -4 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (K. Żółtek).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)

w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu
Szkół Nr 1 w Opatowie.
Pani Przewodnicząca obrady udzieliła głosu pani Magdalenie Gdowskiej - Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, która poinformowała, iż grono nauczycielskie, rodzice oraz
uczniowie zdecydowali o wyborze na patrona szkoły płk Jana Piwnika "Ponurego"legendarnego dowódcę Zgrupowań Partyzanckich w Górach Świętokrzyskich. Pani Dyrektor
przedstawił krótko jego zasługi dla naszej małej ojczyzny. Podkreśliła, iż uważa, że wybór
takiej osoby na patrona da przykład odwagi, męstwa i poświęcenia uczniom tej szkoły.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały pytając,
kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
d)

w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1
w Opatowie.
Pani Przewodnicząca obrady odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś
pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie nadania imienia Technikum
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Wobec braku pytań, pani
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały pytając, kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

e) w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Nr 1 w Opatowie.
Pani Przewodnicząca obrady odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś
pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie nadania imienia Branżowej
Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Wobec braku pytań,
pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały pytając, kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1
w Opatowie, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
f)

w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
Pani Przewodnicząca obradom udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która poinformowała, iż w związku
z przeprowadzonym audytem wewnętrznym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Opatowie w dniach 5 stycznia - 24 marca 2021 r. oraz sprawozdaniem z dnia 14 kwietnia
2021 r. stwierdzono, że § 21 Statutu PCPR zawiera nieaktualne postanowienia dotyczące
gromadzenia na rachunku własnym dochodów. Dlatego też w niniejszym projekcie uchwały
zaproponowano uchylenie zapisu obejmującego dotychczasowe brzmienie § 21 tj.: „Centrum
może gromadzić na rachunku własnym dochody określone w uchwale przez radę powiatu."

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie
projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie., który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
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„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
g) w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021-2030" dla Powiatu Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca obrodom ponownie udzieliła głosu pani Kierownik Katarzynie
Ambryszewskiej, która poinformowała, iż konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2021-2030 dla Powiatu Opatowskiego wynika wprost z art.
19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Strategia pozwoli na
racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Dokument wyznacza cele strategiczne i działania,
których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu
problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Strategia stanowi zatem podstawę do
realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do
poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni
marginalizacją lub wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej.
Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów
z zakresu pomocy społecznej. Kontynuując pani Kierownik przedstawiła obszary, zakres
i zadania strategii.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie
projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie., który stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

h) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu opatowskiego na
lata 2021-2026.
Pani Przewodnicząca obradom ponownie poprosiła o zabranie głosu przez Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż do zadań
własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Mając na
względzie pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, został opracowany Powiatowy
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026, celem wypracowania optymalnego
modelu pomocy dla osób tego potrzebujących w oparciu o postawione w programie diagnozy
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potrzeb, a także sprzężenie działań wszystkich instytucji zajmujących się niesieniem pomocy
rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w powiecie opatowskim.
Kontynuując pani Kierownik przedstawiła dane statystyczne ofiar i sprawców przemocy
psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.

O zabranie głosu poprosił pan Adam Rozszczypała, który poruszył problem przemocy
w rodzinie. Dodał, iż przede wszystkim zastanawiająca jest przemoc wśród młodzieży. Radny
wskazał, iż często zależy to od poziomu życia.
Głos zabrała Kierownik PCPR w Opatowie, która wskazała, iż to nie chodzi o środki finansowe,
a raczej o media społecznościowe, pogoń życiową oraz wzorce, które nas otaczają. Dodała, iż
dzieci bardzo dużo czasu spędzają przed internetem, z czym nie radzą sobie rodzice. Pani
Kierownik podkreśliła, iż na pewno jest większa świadomość społeczeństwa, więcej nr tel.,
więcej punktów, gdzie można takie sytuacje przemocy zgłaszać.

O zabranie głosu ponownie poprosił pan Adam Rozszczypała, który zapytał o procedurę
niebieskiej karty, czy jest ona na całe życie.
Odpowiedzi udzieliła pani Kierownik Katarzyna Ambryszewska, która poinformowała, iż jest
ona wprowadzana na okres przemocy w rodzinie. Wskazała, iż dalej jest toczone
postępowanie przed sądem i dalej sąd decyduje co z taką osobą zrobić.

O zabranie głosu poprosiła pan Kazimierz Żółtek, który zapytał o telefon do dzielnicowego
każdej gminy, czy jest on dostępny dla mieszkańca. Radny poprosił o akcję informacyjna w
formie rozpropagowania plakatów 2 razy w ciągu roku w urzędach gminy oraz w miejscu
ogólnie dostępnym dla mieszkańców z nazwiskiem oraz telefonem do dzielnicowego
zajmującego się danym obszarem powiatu.

O zabranie głosu poprosiła pani Ewelina Płatek - Kosior- obsługa prawna Starostwa, która
poinformowała, iż na stronie internetowej KPP w Opatowie na pewno jest zakładka z
namiarem do dzielnicowych.
Pani Kierownik PCPR - u, dodała, iż ze swojej strony również postara się przygotować taką
informację.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod
głosowanie projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu opatowskiego na
lata 2021 - 2026., który stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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i)

w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opatowskiego.
Pani Przewodnicząca obradom ponownie udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła Powiatowy
Program Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
na terenie powiatu opatowskiego.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań
Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu
opatowskiego. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opatowskiego,
który stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 5. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2021- 2026.
Pan Przewodniczący poprosił, o zabranie głosu przez panią Agnieszkę Masternak - inspektora
w Wydziale Finansowym, która poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia
planu dochodów budżetu na 2021 rok kwotę 1.495.133 zł i zmniejszenia planu wydatków
budżetu na 2021 rok o kwotę 893.828 zł. 2.388.961 zł, a powyższe zmiany wpływają na wynik
finansowy budżetu na rok 2021 i po zmianie wynik budżetu - deficyt wyniesie 6.918.781 zł.
Ponadto niniejszy projekt uchwały zwiększa wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie
planowane do poniesienia w 2021 roku o kwotę 107.444 zł.
Pani inspektor wskazała, iż dochody bieżące w kwocie 112.567.673,87 zł, tj. zwiększają się
o 1.645.133 zł, w związku z:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 17.840 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników PINB, przysługujących
w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 % wynagrodzeń
planowanych na 2021 rok.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 20.000 zł, dokonuje
się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa
świętokrzyskiego.
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3) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 200.125 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
pracowników i funkcjonariuszy KPPSP, przysługujących w ramach dodatkowego funduszu
motywacyjnego w wysokości 6 % wynagrodzeń i uposażeń planowanych na 2021 rok.
4) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł, i dokonuje się w celu zabezpieczenia środków dla
komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie świętokrzyskim
z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
5) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 778.864 zł, stanowi środki
na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku na realizację bieżących zadań własnych
Powiatu.
6) zwiększeniem dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 367.733 zł, dokonuje się
w celu sfinansowanie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
7) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.152 zł. Środki
przeznaczone były na realizację programów oddziaływań korekcyjne - edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie.
8) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.567 zł, dokonuje się na
dofinansowanie zadań wynikających z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na
wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
9) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 25.000 zł, dokonuje się w celu zabezpieczenia działalności zespołów do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
10) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.976 zł,
co dotyczy przyznanej dla nauczyciela SOSW w Niemienicach nagrody Ministra Edukacji
i Nauki.
11) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16.997
zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2
pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
12) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.000
zł, co dotyczy zwrotu przez Gminy kosztów przejazdu uczniów SOSW Dębno wraz
z opiekunem, zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków oraz środków otrzymanych z PUP
w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika Ośrodka, zatrudnionego
w ramach umowy z PUP.
13) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000 zł,
co dotyczy wyższych wpływów z odpłatności za wyżywienie uczniów SOSW w Sulejowie.
14) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 35.130 zł, co dotyczy środków
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW typu
Specjalistyczne - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
15) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 33.504 zł, co dotyczy środków
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW
w Nieskurzowie Nowym, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
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16) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 22.926 zł, co dotyczy środków
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW
w Tarłowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
17) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 18.796 zł, co dotyczy środków
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW
w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
18) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 19.971 zł, co dotyczy środków
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników POW Nr 1
w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
19) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 46.987 zł, co dotyczy środków
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 6 pracowników COPOW
w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
20) zmniejszeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 14.131 zł, środki przeznaczone są
na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Pani Przewodnicząca obradom zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 2026, który stanowi załącznik nr
23 do niniejszego protokołu

Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca obradom przeszła do omawiania kolejnego
projektu uchwały

b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.
Pani Przewodnicząca obradom odczytała projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś
pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok stanowiący załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu
uchwały.

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Opatowskim i
Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji powiatowych przewozów
pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zakresem obszar powiatu
lipskiego i powiatu opatowskiego.
Pani Przewodnicząca obradom udzieliła głosu pani Renacie Dobrowolskiej - Kierownikowi
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, która poinformowała, iż jest to kontynuacja
porozumienia zawartego w ubiegłym roku i dotyczyć będzie tych samych tras. Pani Kierownik
wskazała, iż do tej pory nie było żadnych skarg z tego tytułu. Podsumowując powiedziała, iż
porozumienie dotyczyć będzie powierzenia przez Powiat Opatowski zadania z zakresu
organizacji publicznego transportu zbiorowego na nw. liniach komunikacyjnych na rzecz
Powiatu Lipskiego:
Tarłów- Lipsko przez Solec nad Wisłą,
Lipsko- Ostrowiec Świętokrzyski przez Solec nad Wisłą.
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Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Powiatem Opatowskim i Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia
zadania organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych
obejmujących swoim zakresem obszar powiatu lipskiego i powiatu opatowskiego, który
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu
uchwały.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
Pani Przewodnicząca obradom ponownie udzieliła głosu Kierownik Powiatowego Zakładu
Transportu w Opatowie, która poinformowała, iż PZT w Opatowie dotychczas wykonywał
zadania publiczne Powiatu Opatowskiego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w
tym wykonywał publiczny transport zbiorowy w zakresie przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych wyznaczonych przez Radę
Powiatu w Opatowie. Dodała, iż w związku z określeniem przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opatowski w imieniu jednostki
samorządowej realizował Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, który stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu
uchwały.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Opatowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu Kierownik Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie, która poinformowała o przystankach, z których mogą korzystać operatorzy
i przewoźnicy, w celu świadczenia usług publicznych w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opatowski.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, który stanowi załącznik nr 27 do niniejszego
protokołu.
Wobec braku dalszych pytań, pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego
projektu uchwały.
o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
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Pani Przewodnicząca ponownie udzieliła głosu Kierownik Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie, która poinformowała o przystankach, z których mogą korzystać operatorzy
i przewoźnicy, w celu świadczenia usług publicznych w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opatowski.
O zabranie głosu poprosił pan Adam Rozszczypała, który zapytał panią kierownik o ogólne
funkcjonowanie zakładu.

Pani Kierownik Renata Dobrowolska poinformowała, iż na chwilę obecną jest 34 linie,
wnioskują aby od nowego roku ruszyły kursy na kolejnych liniach. Wskazała, iż Powiatowy
Zakłada Transportu w Opatowie w taborze posiada 8 pojazdów, jednak jest to za mało,
dlatego tez wnioskują aby pozyskać nowe, większe autobusy, które mogłyby dowozić dzieci
do szkół. Pani Kierownik dodała, iż odnotowali 5 - krotność wzrostu zakupu biletów
miesięcznych, głównie w gminie Tarłów.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który poinformował o posiedzeniu komisji
Rewizyjne, podczas którego został przyjęty m. in. wniosek dot. przeprowadzonego audyty
w Powiatowym Zakładzie Transportu w 2021 r. Radny podkreślił, iż szeroko będzie omówiona
ta kwestia podczas posiedzenia komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu,
kiedy również będziemy mogli zająć się ogólna tematyka naszego transportu.

Pani Przewodnicząca obrady zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały. Wobec braku pytań do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, który stanowi załącznik nr 28 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.6. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca obradom zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w przedmiotowym punkcie.
Wobec braku pytań pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamkną posiedzenie Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 12:30).

Sylwia Zakrzewska
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Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej
Bożena Kornacka '
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