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Protokół Nr 175.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 27 kwietnia 2022 r. godz. 14:20

W 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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:

a) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Powiatu Opatowskiego,
b) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Powiatu Opatowskiego,
c) w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Kultury 

w Opatowie,
d) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Opatowskiego,
b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych 
powiatu opatowskiego za 2021 rok,

c) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie ostanie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok,

d) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok,

e) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 2021.
4. Sprawy organizacyjne.

a) Zapoznanie się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej 
w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie.

b) Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z realizacji zadań 
w miesiącu marcu 2022 r.

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.
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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.

Ad. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Powiatu Opatowskiego.

Pan Starosta udzielił głosu pani mecenas Annie Piątkowskiej, która powiedziała, że ww. projekt 
uchwały jest związany ze zmianami organizacyjnymi, a mianowicie dotychczas istniał Referat 
Administracyjno - Gospodarczy, a obecnie jest Wydział Administracyjno - Gospodarczy. Nadmienił 
również, że objęcie obowiązkiem rejestracji m.in. jednostek samorządu terytorialnego, wynika 
z objęcia dostaw wyrobów zwolnionych do tych podmiotów monitorowaniem w Systemie EMCS 
PL2. Zarejestrowanie tych podmiotów w centralnym, elektronicznym rejestrze umożliwi ich 
weryfikację jako podmiotów odbierających wyroby w dostawach realizowanych na podstawie e- 
DD, z użyciem Systemu EMCS PL2. W związku z tym, że wypełnienie obowiązku rejestracyjnego, 

bądź aktualizacyjnego, ma się odbyć za pomocą platformy PUESC kierownik, aby móc skutecznie 
reprezentować jakiś podmiot na PUESC musi posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania. Wobec ich braku odczytał treść przedmiotowego projektu 
uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 175.37.2022 została podjęta jednogłośnie 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) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 
Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu pani Ewie Masternak - kierownikowi Wydziału Organizacji i Nadzoru, 
która powiedziała, że mienie służy wykonywaniu zadań publicznych, a zarządzanie nim winno 
odbywać się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki z zachowaniem szczególnej staranności. 
Jednostki organizacyjne, czy samorządowy zakład budżetowy realizuje zadania powiatu. 
W ramach tych zadań gospodarują nabytym lub powierzonym mieniem, ale będącym własnością 
powiatu. Dlatego też każdy kierownik, dyrektor jednostki budżetowej zobligowany jest do 
stosowania i przestrzegania szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego powiatu, tym bardziej, że ustawodawca przewidział odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób zarządzających mieniem publicznym.
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Nadmieniła, iż dotychczas obowiązywała uchwała podjęta w roku 2016. W związku z powyższym 
zaproponowano, aby wprowadzić nowe zasady gospodarowania mieniem w celu wprowadzenia 
szczegółowych regulacji w zakresie dysponowania nimi. W przedłożonym projekcie uchwały 
opisano m.in. sposób, zasady i dokumentację związaną z czynnością sprzedaży mienia, a także 
zwiększono decyzyjność kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu poprzez 
zwiększenie kwoty z 1000 zł do 2000 zł wartości składnika majątkowego, o którego 
zagospodarowanie występują o opiniowanie do Zarządu Powiatu, ze względu również na 
zwiększanie się wartości nabywanych rzeczy w porównaniu z cenami z roku 2016. Pani kierownik 
Poinformowała również, że wprowadzono wzory dokumentów, aby ułatwić kierownikom i ich 
pracownikom pracę w sprawach wynikających z zaproponowanych zasad.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do pani kierownik. Wobec ich braku odczytał treść 
powyższego projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 175.38.2022 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.

c) w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Markowi Gołasie - kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, który powiedział, że w związku z ostatnio przyjętą w dniu 8 kwietnia 2022 r 
zmianą statutu Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie do kompetencji Zarządu Powiatu 
należy opiniowanie regulaminu organizacyjnego tej instytucji kultury. Dodał, że Dyrektor 
Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie przedłożył projekt regulaminu organizacyjnego 
instytucji. W Powiatowym Centrum Kultury nie działają związki zawodowe, nie ma także 
stowarzyszeń twórczych właściwych ze względu na zakres działania instytucji. Pan kierownik 
oznajmił, że przedłożony projekt regulaminu organizacyjnego został opracowany prawidłowo 
i dokument pod względem formalnym nie budzi zastrzeżeń. Zapisy projektu regulaminu 
odzwierciedlają organizację wewnętrzną Powiatowego Centrum Kultury, w tym zakresy działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych wynikające z zadań statutowych tej instytucji kultury. 
Hierarchię zależności poszczególnych komórek organizacyjnych i wyodrębnionych stanowisk pracy 
przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Kultury. W związku z powyższym zasadnym jest pozytywne zaopiniowanie 
projektu regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do pani kierownik. Wobec ich braku odczytał treść 
powyższego projektu uchwały, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 175.39.2022 została podjęta jednogłośnie 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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d) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale Finansowym, 
która poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie 
powiatu w 2022 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 57.506 zł.
> Zmniejszenie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.000 zł wynika z decyzji 

Wojewody Świętokrzyskiego w związku z przesunięciem wydatków w budżecie Wojewody 
z przeznaczeniem dla SP w Ostrowcu Św. na opracowanie projektu wymiany gruntów na 
terenie obrębu Bodzechów.

> Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 71.000 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na wypłatę 
świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie.

> Zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.506 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w 2022 r.

Ponadto w niniejszym projekcie dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych 
w następujących jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - rozdział 85218.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały. Wobec ich braku 
odczytał treść projektu uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu 
w 2022 roku, a następnie poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 175.40.2022 została podjęta jednogłośnie 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 przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 3.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Mieniem, który poinformował, że dotychczas obowiązująca w tym zakresie uchwała Rady 
Powiatu w Opatowie z 2000 r. Wobec licznych zmian przepisów powszechnie obowiązujących 
straciła na aktualności i powinna zostać uchylona. Dlatego też zasadnym byłoby uchwalenie 
nowych zasad gospodarowania mieniem Powiatu Opatowskiego. Pan kierownik oznajmił, że 
w projekcie uchwały określa się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Powiatu Opatowskiego w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich 
wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, o ile ustawy szczególne nie stanowią 
inaczej, a także zasady zawierania kolejnych umów najmu lub dzierżawy. Ponadto nadmienił, że 
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zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opatowskiego 
określone w niniejszym projekcie uchwały stosuje się odpowiednio do gospodarowania 
nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Powiatu Opatowskiego.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania do pana kierownika. Wobec ich braku odczytał 
treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Opatowskiego, po czym poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały 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.

b) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych 
powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pan Starosta udzielił głosu panu Arturowi Kargulewiczowi - kierownikowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, który poinformował, że jak co roku zostały przedłożone 3 projekty uchwał 
dotyczącej rozpatrzenia:
• informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu 
opatowskiego za 2021 rok,

• rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie porządku i 
bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok.

• rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok.

Pan kierownik dodał, że odbędzie się również Komisja bezpieczeństwa i porządku podczas której 
będą zatwierdzone przedmiotowe informacje poszczególnych służb i inspekcji.

Rozwinęła się dyskusja w temacie zaproszenia komendantów i inspektora na najbliższą sesje 
rady powiatu, podczas której będą podejmowane przedmiotowe uchwały, jak również będzie 
możliwość zadawania ewentualnych pytań.

Następnie pan Starosta odczytał treść powyższego projektu uchwały, a następnie zapytał, kto 
jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia 
informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego za 
2021 rok.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały 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.
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c) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie ostanie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pan Starosta odczytał treść powyższego projektu uchwały, a następnie zapytał, kto jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia informacji 
Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie 
powiatu opatowskiego za 2021 rok.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

d) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok.
Pan Starosta odczytał treść powyższego projektu uchwały, a następnie zapytał, kto jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia informacji 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego powiatu opatowskiego za 2021 rok.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

e) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 2021. 
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - Kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która powiedziała, że zasoby pomocy społecznej 
Powiatu Opatowskiego obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje 
pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Następnie przestawiła dane 
o sytuacji demograficznej i społecznej mówiąc, że według stanu na 30 czerwca 2021 r. liczba 
ludności Powiatu Opatowskiego wyniosła 51149 osób, z czego 25 726 stanowiły kobiety, tj. 
50,30% , a 25 423 stanowili mężczyźni, tj. 49,70 % . Liczba ludności w Polsce to 38 162 224. 
Województwo świętokrzyskie: liczba ludności - 1 218 089. Liczba ludności Powiatu 
Opatowskiego stanowi 4,2 % ludności województwa świętokrzyskiego, 0,13 % ludności kraju. 
Struktura ludności powiatu przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym 
stanowiły 18,12 % , osoby w wieku produkcyjnym 57,92 % , a w wieku poprodukcyjnym 23,96 %. 
W latach 2002 - 2021 liczba ludności w Powiecie Opatowskim spadła o 11,9 % . Prognozowana 
liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym potwierdza tendencję spadkową 
w stosunku do ogółu społeczeństwa. Kontynuując pani kierownik powiedziała, że według stanu 
na 30.06.2021 r. stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 12,2%. Dla województwa wynosiła 8,0 %. 
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie Opatowskim wynosiła 3 015 , w tym 
48,46 % stanowiły kobiety i 51,54 % mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do 
ogólnej liczby ludności wyniósł 2 012 . tj. 3.9 % . W I półroczu w Polsce w 2021 r. stwierdzono: 
165 960 urodzeń żywych; 270 662 osób zmarło, przyrost naturalny na 1000 ludności ujemny: - 
5,5. W Powiecie Opatowskim w I półroczu 2021 r. - liczba urodzeń -151 - liczba zgonów - 421 .
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Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności: ujemny: -10,52 . Pomoc i wsparcie 
w Powiecie Opatowskim 2 pomocy społecznej w 2021 r. uzyskało 2113 osób, co stanowiło 4,13 
% wszystkich mieszkańców powiatu. W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób 
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 174 osób. Spadek ten spowodowany był 
ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemicznym na terenie całego kraju i czasowym 
zakazem prowadzenia usług. Kontynuując wypowiedź pani kierownik powiedziała, że w 2021 r. 
w 43 rodzinach zastępczych umieszczonych było 57 dzieci. Na terenie powiatu opatowskiego 10 
pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej 
zdecydowało o opuszczeniu rodziny i zostało objętych indywidualnym programem 
usamodzielnienia. W powiecie funkcjonowało 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale 
także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W Powiecie 
Opatowskim prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane 
z budżetu powiatu: 3 domy pomocy społecznej, w jednym z nich prowadzone są 32 lokale 
aktywizujące wprowadzające dodatkowe formy terapii w ramach szwajcarsko-polskiego 
programu współpracy, 5 warsztatów terapii zajęciowej, w tym 2 prowadzone przez organizacje 
pozarządowe, 3 ośrodki wsparcia dla osób starszych, tj.: 2 dzienne domy i klub seniora, 
5 placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D. 
Pani kierownik poinformowała również o środkach finansowych przeznaczanych na wydatki 
w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego. W Powiecie Opatowskim środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 
polityki społecznej wyniosły w 2021 r. to 46.578.740,00 zł.
> W dziale 851 - Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie narkomani, alkoholizmowi) nie 

wydatkowano środków finansowych.
> W dziale 852 - Pomoc społeczna (PCPR, DPS, ŚDS, Senior+) wydatkowano 29 351 483,00 zł, co 

stanowi 63% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.
> W dziale 853 - Pozostałe zadania (WTZ, rehabilitacja zawodowa i społeczna, orzecznictwo) 

wydatkowano 10.528.563,00 zł, co stanowi 22,60% ogólnych wydatków w zakresie polityki 
społecznej.

> W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym/motywacyjnym) 6 000,00 zł, co stanowi 0,013% ogólnych wydatków w zakresie 
polityki społecznej.

> W dziale 855 - Rodzina (rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza) wydatkowano 
6.692.694,00 zł co stanowi 14,37% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: 852 - pomoc społeczna, 853 - 
pozostałe zadania, 855 - rodzina. Ponadto dodała, że w analizowanym roku realizowano 
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja-2021" finansowany z Funduszu 
Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach programu 
zatrudnionych było 14 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej, którzy świadczyli usługi 
w miejscu zamieszkania podopiecznego z terenu powiatu opatowskiego. Wsparciem objęto 149 
osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 584 492,40 zł na: zatrudnienie, refundację przejazdów 
AOON, zakup środków ochrony osobistej i czystości, obsługę programu. Zrealizowano 
poradnictwo specjalistyczne (fizjoterapia, dietetyka poradnictwo psychologiczne) dla 35 
opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa - edycja
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2021"- Fundusz Solidarnościowy, kwota dofinansowania wraz z obsługą 56 480,99 zł.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania do pani kierownik. Wobec ich braku odczytał 
treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla 
Powiatu Opatowskiego za rok 2021, po czym poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym powyższy projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 11 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 przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad.4. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej 

w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie.
Pan Starosta Tomasz Staniek poinformował, o zapisach protokołu pokontrolnego przekazanego 
przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożonym materiałem stanowiącym załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.

b) Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie z realizacji zadań 
w miesiącu marcu 2022 r.
Pan Starosta Tomasz Staniek odczytał treść przedłożonej informacji stanowiącej załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu.
Członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożonym materiałem.

Następnie pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego 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. 15:05).

Protokol&nt;
Jus^yną^Zdyl

Star^d* Opatowski

Tomasz Staniek
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