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Protokół Nr 183.2022 
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 12 lipca 2022 r. godz. 12:00

\N posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
-Tomasz Staniek
- Andrzej Gajek
-Maciej Wolański
- Kazimierz Żółtek
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: Małgorzata Jalowska.

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

a) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
b) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Nr 2 w Opatowie.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie,

b) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,

c) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji oświaty, 
sportu, zdrowia i pomocy społecznej,

d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji rolnictwa, 
ochrony środowiska, dróg i transportu,

e) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej,
f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, 

wniosków i petycji,
g) nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.

4. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury z realizacji zadań w miesiącu 

czerwcu 2022 r.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta Tomasz Staniek zaproponowała rozszerzenie projektu porządku obrad poprzez dodanie 
w pkt 3 ppkt h) w brzmieniu: h) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lato 2022-2026 oraz ppkt i) w brzmieniu: i) o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok. Następnie odczytał 
zaproponowany porządek posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
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a) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
b) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Nr 2 w Opatowie.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie,

b) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,

c) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji oświaty, 
sportu, zdrowia i pomocy społecznej,

d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji rolnictwa, 
ochrony środowiska, dróg i transportu,

e) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej,
f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, 

wniosków i petycji,
g) nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
h) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022- 2026,
i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.

4. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury z realizacji zadań w miesiącu 

czerwcu 2022 r.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Starosta zapytał, czy są uwagi do odczytanego 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.
„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) o zmianie w planie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, że 
w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania 
inwestycyjne roczne o kwotę 600 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup 
działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego utrzymania mostu i chodnika w miejscowości 
Malice Kościelne" (koszty sporządzenia aktu notarialnego).
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Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi. Wobec ich braku pan Starosta poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 183.64.2022 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 wyrażenia zgody na najem części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie wystąpił do 
Zarządu Powiatu w Opatowie o wyrażenie zgody na najem na czas określony od dnia 15 lipca 
2022 r. do 3 lipca 2023 r., zabudowanej, położonej w Opatowie, przy ul. Sempołowskiej 1, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 600/10 o pow. 0,4812 ha, stanowiącej własność 
Powiatu Opatowskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, 
oznaczonej jako pomieszczenia o łącznej powierzchni 366,38 m2 znajdujące się na I piętrze 
budynku użytkowego zlokalizowanego na przedmiotowej działce. Celem najmu jest 
kontynuowanie działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Opatowie. Będzie to 
kolejna już umowa najmu. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie zawarł z Placówką 
Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1 w Opatowie umowy na czas określony od 27 czerwca 2016 r. 
do 26 czerwca 2019 r. oraz od 27 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2022 r.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku pan Starosta poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 183.65.2022 w sprawie wyrażenia zgody na najem części 
nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie 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.

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

Ad.3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej 

jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi finansowej i informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez 
Starostwo Powiatowe w Opatowie, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi finansowej i informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez 
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Starostwo Powiatowe w Opatowie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

b) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 
budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego stałej Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego stałej Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu, 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

c) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego stałej Komisji 
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego stałej Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego stałej Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji rolnictwa, 
ochrony środowiska, dróg i transportu.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu, a następnie 
zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.
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W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany 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.

e) o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji 
rewizyjnej, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji 
rewizyjnej został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 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.

f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, 
wniosków i petycji.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji, a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

g) nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 
składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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h) 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 
planowane dochody na 2022 r. wynosić będą 115.682.198,50 zł, tj. zwiększają się o 955.822 zł.

Dochody bieżące w kwocie 111.298.865,50 zł, tj. zwiększają się o 343.680 zł, w związku ze:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 132.252 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na 
realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 
KPPSP w Opatowie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025.

2) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 21.598 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na 
podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności strażaków pełniących służbę w KPPSP 
w Opatowie w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025".
3) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.800 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne 
pracowników ZS Nr 2 w Opatowie.
4) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
o kwotę 3.494 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.346.2022 z dnia 
24.06.2022 r. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności.
5) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 142.886 zł, 
co dotyczy środków otrzymanych z PFRON na remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych 
w SOSW w Jałowęsach.
6) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 38.650 zł, co 
dotyczy:
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników 
SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP - 35.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów - 3.000 zł;
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szybę uszkodzoną w busie szkolnym Ośrodka - 650 
zł.
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 161.787 zł.
b) Dochody majątkowe w kwocie 4.383.333 zł, tj. zwiększają się o 612.142 zł, w związku z:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 259.875 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań:
- Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w 
budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - 150.000 zł;
- Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego - 109.875 zł.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 231.790 zł, co dotyczy 
środków otrzymanych z PFRON na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych 
dla domów pomocy społecznej w Czachowie i Zochcinku.
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3) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 120.000 zł, 
co dotyczy środków otrzymanych z PERON na zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla SOSW w Dębnie.
4) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 477 zł, co 
dotyczy wpływów ze sprzedaży złomu (SOSW w Sulejowie).
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.158.509 zł.
Planowane wydatki na 2022 rok wynosić będą 133.001.995,50 zł, tj. zwiększają się o 833.640 zł.
a ) Wydatki bieżące w kwocie 110.581.463,50 zł, tj. zwiększają się o 313.557 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 72.658.162,54 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 30.205.636,16 zł,
- dotacje w kwocie 3.719.685,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.024.475 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy w kwocie 164.487 zł.
b ) Wydatki majątkowe 22.420.532 zł, tj. zwiększają się o 520.083 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania 
i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki 
opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczne - terapeutycznego" o kwotę 600.506 zł;
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji 
na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona" o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem 
ich do roku 2023.
- realizacją zadania „Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" o wartości 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 
2 w Opatowie" o kwotę 34.996 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania „Dostosowanie łazienek oraz urządzeń 
higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół 
Nr 1 w Opatowie" o kwotę 150.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania „Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2
poprzez budowę szybu windowego" o kwotę 109.875 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania „Zakup samochodu 
niepełnosprawnych" dla DPS Czachów o kwotę 111.790 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania „Zakup samochodu 
niepełnosprawnych" dla DPS Zochcinek o kwotę 120.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania „Zakup samochodu

do przewozu osób

do przewozu osób

do przewozu osób
niepełnosprawnych" dla SOSW w Dębnie o kwotę 120.000 zł;
- realizacją zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 2 przy 
DPS w Zochcinku" o wartości 50.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania „Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy 
ZS Nr 1 w Opatowie" w kwocie 32.550 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS 
w Ożarowie" o wartości 39.360 zł;
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- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego 
utrzymania mostu i chodnika w miejscowości Malice Kościelne" (koszty sporządzenia aktu 
notarialnego) o kwotę 600 zł.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.412.952 zł.
c ) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2022 roku 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.
Budżet powiatu na 2022 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt po zmianach wyniesie 
17.319.797 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 
14.888.301 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 17.319.797 zł, tj. zmniejszają się o 122.182 zł w związku z:
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Zakup samochodu służbowego dla Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" w kwocie 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Dziennego 
Domu „Senior+" w Stodołach - Koloniach;
- zabezpieczeniem wydatków na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowego parku przy SOSW 
w Jałowęsach w kwocie 5.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania „Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy 
ZS Nr 1 w Opatowie" w kwocie 32.550 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS 
w Ożarowie w kwocie 39.360 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania 
i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki 
opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczne - terapeutycznego" o kwotę 600.506 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 
2 w Opatowie" o kwotę 34.996 zł;
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji 
na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona" o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem 
ich do roku 2023.
Rozchody w roku 2022 wynoszą 0 zł.
Kwota długu w roku 2022 wynosi 0 zł.
7. W 2022 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp nie 
zostaje naruszona.
8. W 2022 roku zostają spełnione w obu wariantach wskaźniki spłaty zobowiązań, określone 
wart. 243 uofp. Prawidłowe wskaźniki zostają zachowane również w pozostałych latach 
prognozy, tj. do 2026 roku. Do wyliczenia relacji określonych w art. 243 uofp zastosowano 
wariant siedmioletni, tj. do wyliczenia wskaźników przyjęto średnią arytmetyczną dla ostatnich 
siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
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9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2022 roku - w kwocie 14.437.036 zł, 
w tym: wydatki bieżące - 1.214.878 zł, wydatki majątkowe - 13.222.158 zł.
Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały 
„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2022 - 2026", gdzie:
a ) zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku 
o kwotę 264.088 zł w związku ze:
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania 
i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki 
opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczne - terapeutycznego" o kwotę 600.506 zł,
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 2020 - 
Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu" o kwotę 15.000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji 
na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona" o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem 
ich do roku 2023;
b ) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2023 roku 
o kwotę 4.331.168 zł w związku z:
- wydłużeniem terminu realizacji zadania „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania 
i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki 
opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczne - terapeutycznego" w związku z czym 
wprowadza się plan roku 2023 dla zadania na kwotę 3.451.573 zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji 
na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona" o kwotę 879.595 zł w związku ze zmianą 
harmonogramu robót i przeniesieniem części zaplanowanych w 2022 roku środków do roku 
2023.

Pan Starosta podziękował pani Skarbnik za szczegółowe omówienie ww. projektu uchwały, 
a następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały 
Rady Powiatu.

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 12 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, a następnie zapytał, czy są pytania.
Pani Skarbnik powiedziała, że zmiany są tożsame co w wieloletniej prognozie finansowej.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały Rady 
Powiatu.
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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 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury z realizacji zadań w miesiącu czerwcu 

2022 r.
Pan Starosta udzielił głosu panu Adrianowi Wołosowi - zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury w Opatowie, który przedstawił informacje z realizacji zadań jednostki w miesiącu czerwcu 
br.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

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 Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 13:00).
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