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Protokół Nr 198.2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 14 października 2022 r. godz. 7:45

\N 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 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 o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu 

w 2022 r.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Starosta odczytał zaproponowany projekt porządku obrad, a następnie zapytał, czy są pytania lub 
uwagi do odczytanej treści.

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 (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 
Żółtek), „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 (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 
Żółtek), „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 uchwały Zarządu Powiatu o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu 
w 2022 r.
Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która powiedziała, że 
w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu w 2022 r. poprzez 
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 60.814 zł. Zwiększenie dochodów w dziale 700 
Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36.836 zł, które wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na 
kwotę 836 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
w związku z postanowieniami art. 129 uofp oraz z kolejnej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na kwotę 
36.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wykonania operatów szacunkowych niezbędnych 
do ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne oraz aktualizacji 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Kontynuując pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się 
także zwiększenia dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 3.978 zł, co wynika również 
z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 uofp. Ponadto następuje zwiększenie 
dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000 zł, które 
wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i jest przeznaczone na bieżącą działalność KPPSP 
w Opatowie. Następnie pani Skarbnik Zofia Rusak powiedziała, że w niniejszym projekcie uchwały 
dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach: Dom Pomocy 
Społecznej w Czachowie - rozdział 85202, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach - 
rozdział 85403, Zespół Szkół w Ożarowie - rozdział 80115, 80117 i 80120, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie 
- rozdział 80115; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - rozdział 75411 oraz 
Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 02002 i 80195. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 
98.898 zł z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie, z rezerwy ogólnej - rozdział 75818 
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na uzupełnienie planu PCPR w Opatowie o środki, które 
w marcu zostały przesunięte z planu tej jednostki na bieżącą działalność PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie 
- 14.418 zł, jak również na bieżącą działalność POW w Ożarowie - 9.900 zł i POW w Tarłowie - 74.580 zł 
w części finansowanej ze środków powiatu. Kończąc wypowiedź pani Skarbnik wskazała, iż dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 2.000 zł w związku ze 
zwiększeniem wydatków na zadanie , „Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa".

Następnie pan Starosta zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek- Członek Zarządu Powiatu, który powiedział, że sprawa zakupu 
pojazdu dla pracowników tut. Wydziału rolnictwa i ochrony środowiska trwa już dość długo i rozumie, że 
pierwotnie zabezpieczona kwota jest zbyt niska.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotychczas w budżecie zostało zabezpieczone na ten cel 30 tys. zł, ale po 
oszacowaniu może zabraknąć środków i dlatego też te 2 tys. zł zostaje dodatkowo zabezpieczone.

Pan Starosta zapytał, czy są jeszcze pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie w planie dochodów i wydatków 
budżetu powiatu w 2022 r.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr 198.94.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.
„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 
Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

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

Ad. 3. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta zapytał, czy ktoś z członków zarządu chciałby zabrać głos w ramach punktu sprawy 
organizacyjne.

Z uwagi na brak głosów pan Starosta poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 4. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 7:55).

Protokolant:
Justynj

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek'
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