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Protokół Nr 149.2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji

odbytego w dniu 29 września 2021 r. godz. 8:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Krzysztof Hajdukiewicz
według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 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. Nieobecna 1 osoba 
pani Aneta Werońska

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:

a) w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Powiatu Opatowskiego w celu opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2021-2030”,

b) o zmianie uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne, 
jednostki budżetowe powiatu, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje 
kultury,

c) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku,
d) w sprawie wprowadzenia procedur centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 

w Powiecie Opatowskim.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i porządku 
obrad.
Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie 
zapytał, czy są uwagi do 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 głosy, „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 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Opatowskiego w celu opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2021-2030”.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Opatowskiego w celu 
opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030”. 
Następnie udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która powiedziała, że strategia opracowywana 
jest na 10 lat. Poprzednia była opracowywana na lata 2011-2020. Dodał, że teraz 
napisana została nowa i zgodnie z przepisami do każdej strategii należy przeprowadzić 
konsultacje, stąd tez potrzeba podjęcia uchwały w dniu dzisiejszym w sprawie 
przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 
Opatowskiego.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały. 
Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 149.81.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne, 
jednostki budżetowe powiatu, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje 
kultury.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia 
formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych przez jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe powiatu, samorządowe 
zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury. Następnie zapytał, czy są pytania 
lub uwagi do przedłożonego projektu.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał odczytaną treść pod głosowanie. 
W głosowaniu jawnym uchwala Nr 149.82.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

c) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków 
budżetu powiatu w 2021 roku.
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Następnie udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale 
Finansowym, która poinformowała, że w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się 
zmian w budżecie powiatu w 2021 r. poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków 
budżetu o kwotę - 53.453 zł. Zmniejszenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 
17.461 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i dokonuje się go w związku 
z wyrównaniem środków przeznaczonych na realizację świadczeń dla dzieci 
przebywających w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ pomiędzy 
poszczególnymi powiatami województwa świętokrzyskiego. Wprowadza się również 
zmniejszenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 35.992 zł, co wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego i dokonuje się go w związku z wyrównaniem środków 
przeznaczonych na realizację świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo - 
wychowawczych w ramach programu 500+ pomiędzy poszczególnymi powiatami 
województwa świętokrzyskiego.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu. 
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał odczytaną treść pod głosowanie. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 149.83.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

d) w sprawie wprowadzenia procedur centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 
w Powiecie Opatowskim.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie wprowadzenia procedur 
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Opatowskim, a następnie 
udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym.

Głos zabrała pani Agnieszka Masternak, która powiedziała, że w przedłożonym projekcie 
uchwały wprowadza się aktualizację procedury centralizacji rozliczeń podatku VAT 
w Powiecie Opatowskim, obowiązującą dotychczas na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu w Opatowie z 2016 r. Dodała, że powyższa procedura pozwala na przepływ 
dokumentacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, a powiatem, wprowadzone zostają 
nowe kody GTU, terminy i sposób współpracy. Ponadto niniejsza procedura uwzględnia 
zmiany w przepisach dotyczących rozliczeń podatku VAT wynikające z ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Kontynuując pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu. 
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał odczytaną treść pod głosowanie. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 149.84.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za” - 4 głosy „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Kontynuując pan Starosta zapytał, czy ktoś ma sprawy do omówienia w bieżącym punkcie 
posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu”.
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