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Protokół Nr 186.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 10 sierpnia 2022 r. godz. 11:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- 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.

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

a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
b) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku (intencyjna),
c) w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok.
3. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury z realizacji zadań w miesiącu lipcu 

2022 r.
4. Sprawy organizacyjne.

a) zapoznanie się z protokołem z kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona SP. z o. o. z siedzibą 
w Opatowie przeprowadzonej przez Komisję rewizyjną.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego 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 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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu 
powiatu w 2022 roku.

Głos zabrała pani Zofia Rusak - Skarbnik Powiatu, która poinformowała, iż niniejszy projekt 
uchwały dokonuje zmian w budżecie powiatu w 2022 roku, poprzez zwiększenie dochodów 
i wydatków budżetu o kwotę - 59.796 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, na czym polegają zmiany:

1) Zmniejszenie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.386 zł wynika 
z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.427.2022 z dnia 18.07.2022 r. wynika 
z rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 75045.

2) Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 68.716 zł wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.398.2022 z dnia 15.07.2022 r. na kwotę 
48.500 zł i jest przeznaczone na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym 
służbę w KPPSP w Opatowie,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.371.2022 z dnia 28.07.2022 r. na kwotę 
20.216 zł i jest przeznaczone na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach 
z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz 
pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - rozdział 75411.

3) Zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 23.000 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.332.2022 z dnia 23.06.2022 r. i jest przeznaczone na 
zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie - 2.223,54 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach - 6.583,46 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie - 2.071,08 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 
Rozwojowych w Niemienicach - 12.121,92 zł.

4) Zmniejszenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 28.534 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.419.2022 z dnia 14.07.2022 r. i dokonuje się go na 
wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie - 108 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - 351 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku - 28.075 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w następujących 
jednostce: Dom Pomocy Społecznej w Czachowie - rozdział 85202.
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Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku poddał treść projektu uchwały 
poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 186.72.2022 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) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku (intencyjna).
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu 
powiatu w 2022 roku (intencyjna).

Głos ponownie zabrała pani Skarbnik, która poinformowała, iż zmiany w planie dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w Dziale 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza dotyczą Zespołu Szkół w Ożarowie, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków 
w rozdziale 85410 internaty i busy szkolne o kwotę 22.200 zł w związku z otrzymaniem środków 
z OPS w Ożarowie na sfinansowanie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
obywateli Ukrainy, przebywających w naszym kraju w wyniku działań wojennych prowadzonych 
na terytorium Ukrainy. PANI Skarbnik podkreśliła, iż są to środki przekazane od Opieki Pomocy 
Społecznej Urzędu Miasta w Ożarowie.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku poddał ww. projekt uchwały pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 186.73.2022 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 określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu 
uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wytycznych do opracowania 
materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy 
finansowej na 2023 rok, po czym udzielił głosu pani Monice Kostępskiej - pracownikowi 
Wydziału Finansowego.

Głos zabrała pani M. Kostępska, która poinformowała, iż opracowanych wytycznych nie ma 
żadnych zmian w stosunku do lat ubiegłych. Wskazała, iż jedynie podstawa odpisu świadczeń 
socjalnych uległaby zmianie. Kontynuując powiedziała, iż przyjęte wytyczne roześle do 
wszystkich jednostek organizacyjnych i podmiotów celem składania przez nich wniosków do 
budżetu na 2023 r.. Pani Monika nadmieniła, iż jednostki organizacyjne mają czas na zgłoszenie 
wniosków do końca września, natomiast podmioty do końca sierpnia br.
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Następnie pan Starosta zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku poddał treść projektu uchwały 
pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 186.74.2022 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.

Pan Starosta poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu przyjętego porządku obrad.

Ad. 3. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Kultury z realizacji zadań w miesiącu 
lipcu 2022 r.:
Pan Starosta odczytał informację z realizacji zadań jednostki w miesiącu czerwcu br. przedłożoną 
przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 6 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. 4. Sprawy organizacyjne.
a) zapoznanie się z protokołem z kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą 

w Opatowie przeprowadzonej przez Komisję rewizyjną.
Pan Starosta odczytał treść protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Komisję 
rewizyjną w Szpitalu Św. Leona Sp. z o.. z siedzibą w Opatowie w dniu 7 czerwca br.

W ww. temacie odbyła się krótka dyskusja, dot. spełnienia wymogów przeciwpożarowych na 
poszczególnych oddziałach szpitala. Pan Starosta zapewnił, iż nie mają miejsca żadne zaniechania 
i wszystkie prace w szpitalu wykonywane są sukcesywnie.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 7 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. 11:30).

Sylwia Zakrzewska
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