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Protokół Nr 152.2021
Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 28 października 2021 r. godz- 12:00

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 
otworzyła i przewodniczyła jego obradom pani Małgorzata - Wicestarosta, która oznajmiła, iż 
na podstawie listy obecności stwierdza jego prawomocność.
Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecna 1 osoba - pan Tomasz Staniek - Starosta 
Opatowski.

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 zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w powiatowych przewozach pasażerskich,

d) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.

3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i porządku 
obrad.
Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska odczytała zaproponowany porządek posiedzenia. 
Następnie zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.
Wobec ich braku zapytała, 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 pani Wicestarosta zapytała, 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 pani Wicestarosta przeszła do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

W tym momencie na salę obrad wszedł pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski. Od tej 
pory posiedzenie toczyło się w obecności 5-osobowego składu Zarządu Powiatu.

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.
Pani Wicestarosta odczytała treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021 — 
2026. Następnie udzieliła głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale 
Finansowym, która powiedziała, że planowane dochody na 2021 rok wynosić będą 
118.474.055,87 zł, tj. zwiększają się o 314.306 zł.
a) Dochody bieżące w kwocie 110.922.540.87 zł, tj. zwiększają się o 451.387 zł. 
w związku ze:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 70.350 zł zgodnie 
z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przyznającym Powiatowi 
Opatowskiemu środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 
finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 98.000 zł, co 
wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na realizację zadań w 
ramach programu dla szkól „Aktywna tablica”.
3) zmniejszeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 236 zł, co 
wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i dokonuje się go na wniosek Kuratorium 
Oświaty w Kielcach w związku z rozliczeniem dotacji na zakup podręczników oraz 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkól.
4) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35.768 zł, co 
dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 
pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP oraz 
pracowników młodocianych.
5) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22.794 zł, co 
dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 
pracownika ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP oraz środków 
z tytułu porozumienia o uzupełnieniu pensum nauczyciela prze organ prowadzący.
6) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.566 zł, co 
dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 
pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
7) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 169.832 zł, co 
wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na dofinansowanie 
działalności bieżącej domów pomocy społecznej.
8) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 38.000 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 
pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
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9) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 22.000 zł, co 
wynika z niższych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 
Czachów ze względu na zmniejszenie liczby pensjonariuszy.
10) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 90.000 zł, co 
wynika ze:
- zmniejszenia dochodów o kwotę 280.000 zł z tytułu niższych wpływów z odpłatności 
mieszkańców za pobyt w DPS Zochcinek ze względu na zmniejszenie liczby 
pensjonariuszy;
- zwiększenia dochodów o kwotę 190.000 zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP 
w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 20 pracowników DPS w Zochcinku, 
zatrudnionych w ramach umów z PUP.
11) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej o kwotę 3.250 zł, co wynika z pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
określającego kwotę dodatkowych środków z Funduszu Pracy dla PUP w Opatowie na 
finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19.
12) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.039 zł, co 
dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 
pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
13) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 
50.000 zł, co stanowi zwrot przez Gminy kosztów przejazdu ucznia SOSW Niemienice 
wraz z opiekunem.
14) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 
38.370 zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie 
wynagrodzeń 4 pracowników SOSW w Jałowęsach, zatrudnionych w ramach umów 
z PUP.
15) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 
22.000 zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie 
wynagrodzeń 5 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów 
z PUP.
16) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.000 zł, co dotyczy 
darowizny otrzymanej od osoby prywatnej z przeznaczeniem na działalność bieżącą 
PO W w Ożarowie.
17) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 300 zł, co dotyczy 
darowizny otrzymanej od przedsiębiorstwa Iwoniczanka Sp. z o.o. z przeznaczeniem na 
działalność bieżącą POW w Tarłowie.
18) zmniejszeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 18.646 zł, co dotyczy 
dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych 
powiatów, przebywających w POW Powiatu Opatowskiego i wynika z przeliczenia 
faktycznej kwoty dotacji dla każdej z Placówek.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.122.343,40 zł.
b) Dochody majątkowe w kwocie 7.551.515 zł, tj. zmniejszają się o 137.081 zł 
w związku ze zmniejszeniem dochodów w dziale 600 Transport i łączność, co dotyczy 
środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację zadania 
„Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, 
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polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte ode. dł. 0,635 km”, a zmniejszenia 
dokonuje się po przeprowadzonym przetargu.
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.851.096 zł.
Pani Agnieszka Masternak poinformowała, że planowane wydatki na 2021 rok wynosić 
będą 127.781.797,87 zł, tj. zwiększają się o 73.027 zł. Wydatki bieżące w kwocie 
108.621.461,87 zł, tj. zwiększają się o 1.622.871 zł. Wydatki majątkowe 19.160.336 zł, 
tj. zmniejszają się o 1.549.844 zł w związku ze:
- zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię 
psychologiczno - pedagogiczną” o kwotę 35.887 zł;
- realizacją zadania „Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynkach 
gospodarczych” w DPS Zochcinek o wartości 130.000 zł;
- zmniejszeniem wartości zadania „Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - 
Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte ode. 
dł. 0,635 km" o kwotę 326.167 zł po przeprowadzonym przetargu;
- realizacją zadania „Zakup licencji do korzystania z Systemu wideokonferencji” dla SP 
w Opatowie o wartości 11.572 zł;
- realizacją zadania „Zakup i montaż kompensatora dynamicznego Lopi LKD 10+/- 
10kVar wraz z przekładnikami prądowymi 150/5A kl. 0,5 oraz trasami zasilającymi 
w rozdzielni elektrycznej SP w Opatowie” o wartości 15.000 zł;
- wycofaniem z realizacji zadania „Zakup samochodu służbowego na potrzeby WTZ przy 
DPS w Sobowie” o wartości 23.100 zł;
- wycofaniem z realizacji zadania „Wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej SP 
w Opatowie” o wartości 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie opinii i badań geologicznych terenu 
pod budowę Inkubatora Przedsiębiorczości we Włostowie” o kwotę 7.848 zł;
- wycofaniem z realizacji w 2021 roku zadania „Przebudowa DP nr 0730T Kolonia 
Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy 
Daromin - Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa 
obiektu mostowego o wartości 648.170 zł;
- wycofaniem z realizacji w 2021 roku zadania „Przebudowa DP nr 0731T Włostów - 
Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Slabuszewice - 
Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice 
Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie 
dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km" o wartości 
722.714 zł.

Podczas realizacji bieżącego punktu na salę obrad wszedł pan Tomasz Staniek - Starosta 
Opatowski. Od tej pory posiedzenie toczyło się w obecności 5-osobowego składu 
Zarządu Powiatu.

Pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, 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.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 
rok.
Pani Wicestarosta odczytała treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok, a następnie zapytała, czy są 
pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, 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 zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
Pani Wicestarosta odczytała treść projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. 
Następnie udzieliła głosu panu Tadeuszowi Bieńkowi - kierownikowi Wydziału 
Komunikacji, Transportu i Dróg.

Głos zabrał pan kierownik Tadeusz Bieniek, który powiedział, że w przedłożonym 
projekcie uchwały wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia, które 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 w rozumieniu 
przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
1) Ożarów - Ccdzyna przez Opatów, Górno;
2) Tarłów - Ostrowiec Św. przez Brzozową;
3) Opatów - Opatów przez Maloszyce, Przeuszyn, Adamów;
4) Cedzyna - Kielce;
5) Opatów - Cedzyna przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową.
Dodał ponadto, że utworzenie linii komunikacyjnych wskazanych w pkt 1, 4, 5 ma 
ułatwić dostanie się naszych mieszkańców do Centrum Onkologii w Kielcach, natomiast 
w pkt 2, 3 ma służyć dotarciu naszych uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat
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Opatowski. Nadmienił, iż linie zostaną uruchomione od dnia 1 stycznia 2022 r. na okres 
1 roku i będą współfinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Następnie pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania lub uwagi do przedłożonego 
projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, 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.

d) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego 
transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pani Wicestarosta odczytała treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 
organizatorem jest Powiat Opatowski. Kontynuując udzieliła głosu panu Tadeuszowi 
Bieńkowi - kierownikowi Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, który przedstawił 
dokładny przebieg wyznaczonych linii komunikacyjnych tj.:

Linia nr 61 Czekarzewice II - Maruszów przez: Czekarzewice 11, Czekarzewice I, 
Potoczek, Tarłów, Wólka Tarłowska, Kozłówek, Wólka Lipowa, 
Bronisławów, Karsy, Ożarów, Sobów, Zawada, Szymanówka, Maruszów

Linia nr 62 Ożarów - Czekarzewice II przez: Ożarów, Karsy, Bronisławów, Wólka 
Lipowa, Kozłówek, Wólka Tarłowska, Tarłów, Potoczek, Czekarzewice I, 
Czekarzewice 11

Linia nr 63 Opatów - Opatów przez: Opatów, Zochcinek, Zochcin, Ruszkowiec, 
Czerwona Góra, Zwoła, Truskolasy, Michałów, Biskupice, Niemienice, Lisiny 
Niemienickie, Zochcin, Zochcinek, Opatów

Linia nr 64 Ożarów - Tarłów przez: Ożarów, Karsy, Bronisławów, Wólka Lipowa, 
Kozłówek, Tarłów

Linia nr 65 Ożarów - Ożarów przez: Ożarów, Karsy, Bronisławów, Wólka Lipowa, 
Kozłówek, Tarłów, Janów, Przymiarki, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, 
Ciszy ca Przewozowa, Ciszyca Dolna, Ostrów, Ciszyca Dolna, Ciszyca 
Przewozowa, Ciszyca Dolna, Ciszyca Górna, Przymiarki, Janów, Tarłów, 
Kozłówek, Wólka Lipowa, Bronisławów, Karsy, Ożarów.

Nadmienił, iż konieczność utworzenia zaplanowanych tras wynika z zapotrzebowania 
zgłaszanego przez mieszkańców Powiatu Opatowskiego oraz dyrektorów Szkól 
z Powiatu Opatowskiego, którzy ubiegają się o umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół 
z miejscowości objętych przedmiotowymi trasami.
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Następnie pani Wicestarosta zapytała, czy są pytania do omówionego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
powyższego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za” - 5 głosów „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Pani Wicestarosta zapytała, czy ktoś ma sprawy do omówienia w bieżącym punkcie 
posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszła do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pani Wicestarosta wypowiedziała formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu”.
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 12:50).
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