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Protokół Nr 151.2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 20 października 2021 r. godz. 8:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Aneta Werońska
- 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.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwal Rady Powiatu w sprawie:

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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym na rok 2022.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.
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 5 członków zarządu.
„Za” - 5 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 5 członków zarządu.
„Za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 2026.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2026. Następnie 
udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym, która 
poinformowała, że w planowane dochody na 2021 rok wynosić będą 118.159.749,87 zł, 
tj. zwiększają się o 184.039 zł. Nadmieniła, że do projektu wprowadzane są wszystkie 
zmiany, które zostały naniesione od dnia 20 września br. Dochody bieżące w kwocie 
110.471.153,87 zł, tj. zwiększają się o 184.039 zł, w związku ze:

• zwiększeniem dochodów o kwotę 237.492 zł, co wynika z decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na pokrycie niedoboru środków finansowych na 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

• zmniejszeniem dochodów o kwotę 17.461 zl, co 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.

• zmniejszeniem dochodów 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. Ponadto dodała, że planowane wydatki na 2021 rok wynosić będą 
127.708.770.87 zł, tj. zwiększają się o 303.639 zł. Wydatki bieżące w kwocie 
106.861.347,87 zł, tj. zwiększają się o 137.243 zl. Wydatki majątkowe 20.710.180 zł. tj. 
zwiększają się o 166.396 zł w związku ze:

> zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie 
Turystycznej w Opatowie” o kwotę 119.600 zł;

> zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie opinii i badań geologicznych terenu 
pod budowę Inkubatora Przedsiębiorczości we Wlostowie” o kwotę 36.686 zł;

> zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych 
na Parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” o kwotę 8.610 zł;

> zwiększeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP II” o kwotę 1.500 zł.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za” - 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
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b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 
rok.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok, a następnie zapytał, czy są pytania lub 
uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za” - 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 
na parkingu strzeżonym na rok 2022.
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2022, 
a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za” - 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
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”.
Na tym ^siedzenie zostało zakończone (godz. 8:15).
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Starta Opatowski

Tomasz Staniek
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