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Protokół Nr 169.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 9 lutego 2022 r. godz. 14:10

\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 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. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie na temat 

bieżącego funkcjonowania jednostki.
3. 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,
c) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp. 

z o. o. z siedzibą w Opatowie.
4. Sprawy organizacyjne.
5. 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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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 udzieliła informacji nt. bieżącego funkcjonowania jednostki.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Pani Aneta Werońska zapytała, do kiedy będzie czynne lodowisko.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że wszystko zależy od pogody choć wstępne założenia były, że 
lodowisko będzie czynne do końca lutego br.

W ww. temacie odbyła się krótka dyskusja, w wyniku której Członkowie Zarządu Powiatu 
zaproponowali, aby lodowisko ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe zamknąć po 
nadchodzącym weekendzie tj. od 14 lutego br. Jednocześnie zobowiązano panią Dyrektor 
P. Bakalarską do poinformowania o tym fakcie mieszkańców powiatu.

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

Ad. 3. 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 poinformowała, że 
zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 193.405 
zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 452.932 zł. Dochody bieżące 
w kwocie 106.413.953 zł, tj. zwiększają się o 193.405 zł, w związku z:

> zwiększeniem dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
o kwotę 76.700 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na wydatki 
inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0708T 
w m. Wszachów polegająca na jej poszerzeniu na ode. ok. 1,300 km" - 70.000 zł; zakup 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie - 6.700 zł.

> zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 159.136 zł z tytułu wpływów 
z odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie 
inwestycyjne „Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób 
niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie".

> zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29.569 zł z tytułu 
dofinansowania projektu „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych 
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie".

> zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 72.000 zł, wynikającym 
z rezygnacji z dofinansowania w formie dotacji na Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 
2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach w związku z zakończeniem jego realizacji 
i przejściem w trwałość projektu.
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Kontynuując pani Skarbnik powiedziała, że planowane wydatki na 2022 r. wynosić będą 
126.478.982 zł, tj. zwiększają się o 452.932 zł. Wskazała, że wydatki majątkowe wynoszą 
23.995.685 zł i zwiększają się o 383.336 zł w związku z:
- realizacją zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 
0708T w m. Wszachów polegająca na jej poszerzeniu na ode. ok. 1,300 km" o wartości 70.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego do zadania „Poprawa dostępności budynków Zespołu Szkół 
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez montaż windy i wykonanie pochylni 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych" w kwocie 67.500 zł;
- zwiększeniem wydatków na wkład własny do zadania „Dostosowanie łazienek oraz urządzeń 
higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół 
Nr 1 w Opatowie" o kwotę 159.136 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego do zadania „Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych" dla SOSW w Dębnie w kwocie 80.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie fotowoltaiki na budynku WTZ przy 
DPS w Sobowie" o kwotę 70.000 zł w związku z wycofaniem z realizacji;
- realizacją zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS 
w Sobowie" o wartości 76.700 zł.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 
2026.

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 Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026 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.

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 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 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok 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.
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c) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp, 
z o. o. z siedzibą w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną 
kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie, a następnie zapytał, czy 
ktoś chciałby zabrać głos.

Wobec braku głosów poddał powyższy projekt pod głosowanie, pytając kto jest za jego 
pozytywnym zaopiniowaniem.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały c) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną 
kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie 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 pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Ad.4. 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.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam 
posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 14:30).

Protokolant:-
Justyr/a Zdyz

Starosta Opatów:

Tomasz Staniek
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