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Protokół Nr 165.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 18 stycznia 2022 r. godz. 15:00

\N 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 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 uchwał Rady Powiatu:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022- 2026,

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 
rok.

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

Ad. 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022-2026.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która powiedziała, że 
planowane dochody na 2022 r. wynosić będą 115.888.557 zł, tj. zwiększają się o 127.297 
zł. Dochody bieżące w kwocie 106.220.548 zł, tj. zwiększają się o 11.796 zł, w związku z:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.949 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika 
Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.949 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika 
Dziennego Domu „Senior+" w Stodołach - Koloniach, zatrudnionego w ramach umowy 
z PUP.
3) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.898 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika 
Klubu „Senior+" w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
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 132.218 zł.
Dochody majątkowe w kwocie 9.668.009 zł, tj. zwiększają się o 115.501 zł w związku z:

1) zmniejszeniem dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 360.959 zł, co 
dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację zadań:
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa - 
zmniejszenie o kwotę 57.188 zł,
- Budowa przejść dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą 
gminną - zmniejszenie o kwotę 183.930 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów 
i Słowackiego w m. Opatów - zmniejszenie o kwotę 63.425 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi 
(okolice przystanku PKS) - zmniejszenie o kwotę 56.416 zł i dokonuje się go w związku 
z niższą kwotą dofinansowania.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 476.460 zł z tytułu 
dofinansowania projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: 
Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego". Są to środki, które wpłynęły w 2021 
roku, ale nie zostały wydatkowane. Kontynuując pani Skarbnik poinformowała, że 
planowane wydatki na 2022 rok wynosić będą 126.026.050 zł, tj. zwiększają się 
o 1.081.167 zł.
a) Wydatki bieżące w kwocie 102.413.701 zł, tj. zwiększają się o 42.374 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 70.332.105 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 24.677.923 zł,
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- dotacje w kwocie 3.365.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.094.238 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 134.918 zł.
b) Wydatki majątkowe 23.612.349 zł, tj. zwiększają się o 1.038.793 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu ,,e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny 
powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszewskiego" o kwotę 560.542 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Modernizacja tarasu przy Podziemnej 
Trasie Turystycznej w Opatowie" o kwotę 132.006 zł w związku z jego wydłużeniem na 
2022 rok i przekształceniem go w zadanie wieloletnie;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Rozbudowa, nadbudowa oraz 
przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP II" o kwotę 227.550 
zł.
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowy dróg powiatowych, 
polegające na budowie chodników: nr 0686T w m. Ciszyca Górna o dł. 0,800 km; nr 0758T 
w m. Bidziny o dł. 1,240 km; nr 0717T w m. Modliborzyce o dł. 0,430 km" o kwotę 
118.695 zł. Ponadto wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2022 r. wynoszą 
809.017 zł i dotyczą kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. 
w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) na bieżącą działalność, związaną m.in. 
z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była 
Spółka. Następnie powiedziała, że budżet powiatu na 2022 r. jest budżetem 
deficytowym. Deficyt po zmianach wyniesie 10.137.493 zł i zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 
217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.705.997 zł oraz 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.431.496 zł. 
Przychody w roku 2022 wynoszą 10.137.493 zł, tj. zwiększają się o 953.870 zł w związku 
ze:
- zwiększeniem wydatków finansowanych ze środków powiatu na realizację zadania 
„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa" o kwotę 
57.188 zł,
- zwiększeniem wydatków finansowanych ze środków powiatu na realizację zadania 
„Budowa przejść dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą 
gminną" o kwotę 183.930 zł,
- zwiększeniem wydatków finansowanych ze środków powiatu na realizację zadania 
„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów 
i Słowackiego w m. Opatów" o kwotę 63.425 zł,
- zwiększeniem wydatków finansowanych ze środków powiatu na realizację zadania 
„Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi 
(okolice przystanku PKS)" o kwotę 56.416 zł,
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- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowy dróg powiatowych, 
polegające na budowie chodników: nr 0686T w m. Ciszyca Górna o dł. 0,800 km; nr 0758T 
w m. Bidziny o dł. 1,240 km; nr 0717T w m. Modliborzyce o dł. 0,430 km" o kwotę 
118.695 zł,
- zwiększeniem wydatków na obsługę prawną o kwotę 15.660 zł
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Modernizacja tarasu przy Podziemnej 
Trasie Turystycznej w Opatowie" o kwotę 132.006 zł w związku z jego wydłużeniem na 
2022 rok i przekształceniem go w zadanie wieloletnie,
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Rozbudowa, nadbudowa oraz 
przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP II" o kwotę 227.550 zł 
- zwiększeniem wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 14.918 zł;
- zwiększeniem wkładu własnego do projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny 
powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszewskiego" o kwotę 84.082 zł. Kończąc 
wypowiedź wskazała, że zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie uchwały powodują 
zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu 
Opatowskiego w latach 2022 - 2026", gdzie zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia 
wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 r. o kwotę 925.996 zł w związku ze 
zwiększeniem wydatków na realizację projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny 
powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszewskiego" o kwotę 560.542 zł; 
zwiększeniem wydatków na Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 2020 - Klub 
Senior+ w Ożarowie o kwotę 5.898 zł; zwiększeniem wydatków na realizację zadania 
„Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie" o kwotę 132.006 
zł w związku z jego wydłużeniem na 2022 r. i przekształceniem go w zadanie wieloletnie 
oraz zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Rozbudowa, nadbudowa oraz 
przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP II" o kwotę 227.550 
zł.

Pan Starosta podziękował za szczegółowe omówienie projektu uchwały, po czym zapytał, 
czy są pytania lub uwagi.

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 2022- 2026 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 2022 rok. 
Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, 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 projekt uchwały zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok 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.

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

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta Tomasz Staniek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos 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 posiedzenie zostało zakończone (godz. 15:15).

Protokół Nr 165.2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie odbytego w dniu 18 stycznia 2022 r. - VI kadencja Strona 5


