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Protokół Nr 158.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 8 grudnia 2021 r. godz. 13:30

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Krzysztof Hajdukiewicz
- Aneta Werońska
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.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat 

bieżącego funkcjonowania jednostki.
3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:

a) w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.
4. 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,

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok,
c) o zmianie załącznika do uchwały w sprawie wyodrębnienia działającego w ramach struktur 

Dziennego Domu „Senior+" w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior+" w Ożarowie i nadania 
statutu,

d) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2022 roku do „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Sprawy organizacyjne.
6. 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.
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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.

Ad. 2. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat 
bieżącego funkcjonowania jednostki.
Pan Starosta udzielił głosu pani Paulinie Bakalarskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie, która przedstawiła informację nt. bieżącego funkcjonowania jednostki.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, a następnie zapytał, czy są pytania.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za podjęciem ww. uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr 158.109.2021 została podjęta jednogłośnie 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.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad. 4. 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 udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym, 
która poinformowała, że planowane dochody na 2021 r. wynosić będą 120.420.273,87 zł, tj. 
zwiększają się o 451.085 zł. Dochody bieżące w kwocie 112.903.758,87 zł, tj. zwiększają się 
o 336.085 zł, w związku z:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.740 zł, co wynika 
z Porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki i dotyczy dotacji na przygotowanie 
i przeprowadzenie wycieczek dla szkół w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa pn. „Poznaj 
Polskę".
2) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 274.045 zł, co wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy 
społecznej.
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3) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.000 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.
4) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.300 zł, co 
dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników 
SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP, zwrotu przez Gminy kosztów dowozu 
uczniów Ośrodka oraz darowizny od przedsiębiorstwa Cement Ożarów S.A. z przeznaczeniem na 
zakup paczek świątecznych dla wychowanków. 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. Powiedziała również, że dochody majątkowe w kwocie 7.516.515 zł 
zwiększają się o 115.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 115.000 zł, co dotyczy środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, przekazanych w formie dotacji na 
zakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP 
w Opatowie. Kontynuując pani Agnieszka Masternak powiedziała
Planowane wydatki na 2021 rok wynosić będą 126.341.385,87 zł, tj. zmniejszają się o 546.584 zł.
a) Wydatki bieżące w kwocie 110.729.939,87 zł, tj. zwiększają się o 338.085 zł, w tym: 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 67.082.417,97 zł, 
- wydatki statutowe w kwocie 33.229.733,50 zł, 
- dotacje w kwocie 3.328.066 zł, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.134.613 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy w kwocie 3.127.263,40 zł.
b) Wydatki majątkowe 15.611.446,00 zł, tj. zmniejszają się o 884.669 zł w związku z:
- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona na realizację zadania „Wykonanie 
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie" 
o kwotę 282.900 zł w związku z niższą wartością zadania;
- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona na wkład własny do projektu 
„Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie" o kwotę 538.066 zł w związku 
z wycofaniem zadania z realizacji;
- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla 
zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz 
dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji 
dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 
w Starostwie Powiatowym w Opatowie)" o kwotę 111.315 w związku z przeniesieniem ich do roku 
2022;
- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie roczne „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 27.060 i przeniesieniem ich do roku 2022 
(przekształcenie w zadanie wieloletnie);
- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie roczne „Wykonanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Ciszycy Górnej 
z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno- 
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terapeutycznego" o kwotę 38.328 i przeniesieniem ich do roku 2022 (przekształcenie w zadanie 
wieloletnie);
- zmniejszeniem wartości zadania „Budowa podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych" w DPS Sobów o kwotę 2.000 zł;
- realizacją zadania „Zakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej 
na potrzeby KPPSP w Opatowie" o wartości 115.000 zł. Kontynuując wypowiedź pani Agnieszka 
Masternak poinformowała, że do przedłożonego projektu uchwały zostanie wprowadzone:
• przesunięcie zadania dot. rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejącego budynku pralni 

wraz ze zmianą sposobu na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie -etap II 
na rok 2022;

• zmiany w dziale 853 dot. DPS w Sobowie;
• dofinansowanie od gminy Sadowię do remontu istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej 

Ruszków -Sadowię;
• przesunięcie zadania dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. 

Sempołowskiej z przeznaczeniem na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną do roku 2022;
• projekt „Laboratoria Przyszłości" dla Szkół Podstawowych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - 

Wychowawczych;
• przesunięcie do roku 2022 rozbudowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 

w Opatowie.

Następnie 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 projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 2026 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.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2021 rok 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.

c) o zmianie załącznika do uchwały w sprawie wyodrębnienia działającego w ramach struktur 
Dziennego Domu „Senior+" w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior+" w Ożarowie i nadania 
statutu.
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Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że powyższa zmiana podyktowana jest 
zwiększonymi kosztami funkcjonowania dlatego też proponuje się zwiększyć odpłatności za pobyt 
w Klubie „Senior+" w Ożarowie z 10 złotych na 20 złotych.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma uwagi do przedłożonego projektu 
uchwały.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie załącznika do uchwały w sprawie wyodrębnienia 
działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior+" w Stodołach - Koloniach Klubu 
„Senior+" w Ożarowie i nadania statutu został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2022 roku do „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pan Starosta ponownie udzielił głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która 
poinformowała, że Powiat Opatowski, kontynuując uczestnictwo w „Programie wyrównywania 
różnic między regionami III" finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, wyraża chęć przystąpienia do realizacji ww. programu w 2022 r. W związku 
z powyższym należy zabezpieczyć wkład własny na jego realizację. Pani kierownik omówiła 
również kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 r.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma uwagi do przedłożonego projektu 
uchwały.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Opatowskiego w 2022 
roku do „Programu wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego przy 
dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 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 poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma inne sprawy do omówienia w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta przeszedł do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.
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Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym Posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:30).

Praipki 
(ustypc

Sta/b^ta Opatowski

Tomasz Stanie]
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