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Protokół Nr 160.2021
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 15 grudnia 2021 r. godz. 10:30

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Aneta Werońska
według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 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: pan Krzysztof Hajdukiewicz.

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

a) w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania projektów do „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) w sprawie uchwalenia Regulaminu przekazywania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla 
osób niepełnosprawnych,

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie,

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Opatowie,

e) o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia procedur centralizacji rozliczeń podatku od 
towarów i usług w Powiecie Opatowskim,

f) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku (intencyjna),
g) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku.

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 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.
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„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

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

Ad. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania projektów do „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że zgodnie z wytycznymi 
programu wydanymi przez PFRON proponuje się ustalić termin składania wniosków do 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III" do dnia 17 stycznia 2022 r. Dodała 
również, że PCPR w Opatowie zamieści stosowne ogłoszenia o terminie i miejscu składania 
wniosków.

Następnie pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca 
składania projektów do „Programu wyrównywania różnic między regionami III" realizowanych 
przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, po czym zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 160.110.2021 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) w sprawie uchwalenia Regulaminu przekazywania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla 
osób niepełnosprawnych.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że w zw. z przeprowadzonym 
audytem wewnętrznym w PCPR w Opatowie oraz sprawozdaniem z dnia 14 kwietnia 2021 r. 
stwierdzono, że Regulamin przekazywania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób 
niepełnosprawnych posiada nieaktualne zapisy w zakresie m. in. ubezpieczenia sprzętu. 
W zawartym regulaminie do uchwały dokonano również uaktualnienia wykazu sprzętu 
będącego w posiadaniu PCPR w Opatowie oraz pozostałych załączników, dostosowując do 
obowiązujących przepisów prawa.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przekazywania 
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych, po czym zapytał, czy ktoś 
chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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\N głosowaniu jawnym uchwała Nr 160.111.2021 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) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
Pan Starosta ponownie udzielił głosu pani kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która 
powiedziała, że w związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opatowie stwierdzono, że w § 43 Regulaminu Organizacyjnego brak jest 
precyzyjnego zapisu w zakresie przeprowadzania kontroli przez pracowników PCPR w Opatowie. 
Dlatego też, w niniejszym projekcie uchwały zaproponowano zmianę zapisu obejmującego 
dotychczasowe brzmienie § 43 poprzez:
- wprowadzenie terminu zatwierdzenia planu kontroli, 
- wykreślenie tezy kontroli i zmiany na termin kontroli, 
- wprowadzenie Regulaminu kontroli Zarządzeniem Kierownika Centrum.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, po czym 
zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 160.112.2021 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) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Mirosławowi Roszczypale - kierownikowi Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który poinformował, że proponowana zmiana 
zapisów Regulaminu Organizacyjnego związana jest z dostosowaniem nazewnictwa zawartego 
w regulaminie organizacyjnym do zapisów wynikających z treści Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego oraz stanowisk w Wydziale Geodezji i Kartografii do potrzeb faktycznego 
funkcjonowania Wydziału od 01.01.2022 r. Wskazał wprowadzane zmiany, a mianowicie: w § 38 
ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. W skład Wydziału Geodezji i Kartografii wchodzą 
następujące komórki oraz stanowiska:
1) wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, symbol G-L;
2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wieloosobowe stanowisko 
ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadniania 
dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu, symbol G-lI
3) kierownik wydziału - symbol G-l II.".
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Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie, po czym zapytał, czy ktoś 
chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 160.113.2021 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.

e) o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia procedur centralizacji rozliczeń podatku od 
towarów i usług w Powiecie Opatowskim.
Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym, 
która powiedziała, że w związku z utworzeniem z dniem 1 grudnia 2021 r. Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie, który jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Opatowskiego powinien zostać objęty konsolidacją rozliczeń z tytułu 
podatku od towarów i usług.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia 
procedur centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Opatowskim, po czym 
zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 160.114.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

f) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku (intencyjna).
Pan Starosta udzielił ponownie głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale 
Finansowym, która poinformowała, że z godnie z podjętą w dniu wczorajszym uchwałą Rady 
Powiatu w Opatowie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego 
rachunku dochodów na rok 2021 - kwota 4 tys. zł w odniesieniu do Zespołu Szkół w Ożarowie 
im. Marii Skłodowskiej - Curie, nie podlegających nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu 
powiatu w 2021 roku (intencyjna), po czym zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 160.115.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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g) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2021 roku.
Pan Starosta udzielił ponownie głosu pani Agnieszce Masternak, która poinformowała, że 
w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu w 2021 r., poprzez 
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 505 zł. Zmniejszenie dochodów w dziale 
855 Rodzina wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i dotyczy dodatku wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W związku z powyższym zmniejsza się 
plan wydatków w następujących jednostce Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 
w Nieskurzowie Nowym. Dodała ponadto, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się 
zmian w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe 
w Opatowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych 
w Niemienicach, Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Oznajmiła również, że dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne o kwotę 97.000 zł w związku ze 
zwiększeniem wydatków na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na 
budynkach gospodarczych oraz docieplenie i wymiana okien" o kwotę 77.000 zł, a także 
zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa stajni dla zwierząt (alpak) w celu prowadzenia 
alpakoterapii" o kwotę 20.000 zł.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu 
powiatu w 2021 r., po czym zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 160.116.2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 9 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 poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta poinformował, że wpłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół 
Zamiejscowy w Sandomierzu w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 r., 
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2022 r. oraz w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022-2026, które są pozytywne. Wszyscy członkowie zarządu oraz radni 
otrzymali ww. dokumentację drogą elektroniczną.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie 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.4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 10:50).

Protokolant
Justyn

Staniek

Opatowski
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