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Protokół Nr 203.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 15 listopada 2022 r. godz. 11:30

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 pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy 
obecności stwierdza jego prawomocność.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 11:47.

Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecna 1 osoba - pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska.

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

a) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie,

b) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg 
gminnych w granicach Gminy Sadowię,

c) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
d) w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 

2023-2026,
e) w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2023.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
b) w sprawie uznania za bezzasadną skargi mieszkańców wniesionej do Rady Powiatu 

w Opatowie na zachowanie Kierownika Klubu „Senior +" w Ożarowie,
c) o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
4. Sprawy organizacyjne.
5. 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.
W trakcie odczytywania projektu porzqdku obrad na salę weszła pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska 
(godz. 11:48). Od tej chwili posiedzenie toczyło się w obecności 5 - osobowego składu członków zarządu.
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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 (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.

Ad. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 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 z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę na czas określony od 
18 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie, 
przy ul. Sempołowskiej 1, stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego, będącej w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, o powierzchni 2 m2 na parterze korytarza budynku 
dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, celem zamontowania automatu ksero 
i umożliwienia zawarcia umowy na świadczenie usług dla młodzieży uczącej się w przedmiotowej 
szkole przez firmę TOMZET z Puław.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 203.105.2022 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.

b) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg 
gminnych w granicach Gminy Sadowię.
Pan Starosta udzielił głosu pani mecenas Ewelinie Płatek - Kosior, która poinformowała, że Wójt 
Gminy Sadowię w oparciu o zapisy ustawy o drogach publicznych zwrócił się Zarządu Powiatu 
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w Opatowie o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg 
gminnych w granicach Gminy Sadowię, tj. Ruszkowiec -(od drogi powiatowej nr 1532T Sadowię - 
Truskolasy - Niemienice do drogi powiatowej Nr 1531T Sarnia Zwoła - Opatów) o długości 460, od 
km 0+000 do km 0+460. Ww. droga zlokalizowana jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 179, obręb geodezyjny Ruszkowiec, która stanowi własność 
Gminy Sadowię, co ustalono w oparciu o przedłożony odpis Księgi Wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Opatowie. Ponadto dodała, że przedmiotowy odcinek zgłoszony zostanie do 
kolejnego naboru wniosków w ramach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowię.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 203.106.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 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.

c) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.
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 - 371.964,75 zł.
• Zwiększenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 50.000 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 
w szczególności na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej szczegółowej i wdrożenia 
układu wysokościowego, w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w jednostce 
Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 71012.
• Zwiększenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 5.000 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność inspektoratów nadzoru 
budowlanego, w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostce 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie - rozdział 71015.
• Zmniejszenie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 149 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przedłożonego rozliczenia kosztów przygotowania 
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r., w związku z powyższym zmniejsza się plan 
wydatków w następujących jednostkach Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 75045.
• Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o kwotę 14.000 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2022 r. i jest 
przeznaczona na bieżącą działalność KPPSP w Opatowie.
• Zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 202.000 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 114.240 zł oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 
87.760 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej domów 
pomocy społecznej. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących
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jednostkach: Dom Pomocy Społecznej w Czachowie - rozdział 85202; Dom Pomocy Społecznej 
w Sobowie - rozdział 85202; Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku - rozdział 85202.
• Zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 23.850,36 zł wynika z decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w jednostce 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie - rozdział 85203.
• Zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 
77.263,39 zł wynika z:
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 17.360,20 zł;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 30.910,05 zł.
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 28.993,14 zł. Powyższe środki przeznaczone są na 
finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w jednostce Starostwo Powiatowe 
w Opatowie - rozdział 85321.
Ponadto pani Skarbnik wskazała, że w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się zmiany w planie 
wydatków budżetowych w następujących jednostkach:
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie - rozdział 71015;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - rozdział 75411;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 
Rozwojowych w Niemienicach - rozdział 80105, 80134 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka - rozdział 80102, 
80134, 80148 i 85403;
- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie - rozdział 85406;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 60004, 71012, 75515 i 85321.

Następnie pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie w planie dochodów 
i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 203.107.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 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.

d) w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 
2023-2026.
Pan Starosta zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2026.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan starosta poddał pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr 203.108.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 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.

e) w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2023,
Pan Starosta udzielił głosu pani Skarbnik Zofii Rusak, która powiedziała, że dochody budżetu 
Powiatu w wysokości 137.136.194,62 zł, wskazane w załączniku Nr 1, z tego: dochody bieżące 
115.365.163 zł, a dochody majątkowe 21.771.031,62 zł. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 
151.022.794,62 zł, wskazane w załączniku Nr 2, z tego wydatki bieżące 113.678.598 zł, a wydatki 
majątkowe 37.344.196,62 zł. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, 
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 790.187 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 
poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3. Limity wydatków na 
inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4. Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.470.522 zł, wskazane 
w załączniku Nr 5, z tego wydatki bieżące 64.083 zł wydatki majątkowe 6.406.439 zł. Deficyt 
budżetu powiatu w wysokości 13.886.600 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach 
publicznych. Przychody budżetu w wysokości 13.886.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Ponadto 
w budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 950.000 zł; celowe w łącznej wysokości 
230.000 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe 180.000 zł; na realizację inicjatyw 
lokalnych 50.000 zł. Pani Skarbnik powiedziała również, że w ramach ogólnej kwoty dochodów 
i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się: dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie 
z załącznikiem Nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie 
z załącznikiem Nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9. Kontynuując powiedziała, że 
w ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące 
dochody i wydatki finansowanie z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw: dochody z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500.000 zł oraz 
wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 867.464 zł (w tym 
finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 957 w wysokości 
367.464 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 
1079, 1260, 1504, 1576, 1747 i 2088); dochody pochodzące ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji 
Strategicznych w wysokości 17.749.396,62 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 
finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.749.396,62 zł (w tym finansowanie 
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tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), 
realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 
1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127 i 2236) oraz uchwały Nr 
84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 
Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych. Ponadto dotacje przedmiotowe zgodnie 
z załącznikiem Nr 10. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11. Dotacje celowe zgodnie 
z załącznikiem Nr 12. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych 
zakładów budżetowych: przychody - 3.314.400 zł, koszty - 3.314.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 
13. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów 
jednostek budżetowych: dochody - 1.620.600 zł; wydatki - 1.620.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 
upoważnia się również Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
między rozdziałami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i 
wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów 
klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 
z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym 
wieloletnie, związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii 
europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia 
finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności 
otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 
za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot 
wydatków na przedsięwzięcia;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W trakcie omawiania bieżącego punktu salę obrad opuścił pan Starosta godz. 11:59, który powrócił na 
salę godz. 12:02.

\N celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

• dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień 
wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

• dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

• dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji 
lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
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Pani Skarbnik poinformowała również, że uchwała pod podjęciu, o ile nastąpi ono w roku bieżącym, 
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlegać będzie ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. Pani Skarbnik przestawiła również plan wydatków z uwzględnieniem 
poszczególnych działów.

Pan Starosta podziękował pani Skarbnik za przedstawienie głównych założeń do projektu budżetu 
powiatu na rok 2023, dodał, że projekt będzie przedmiotem dyskusji na poszczególnych posiedzeniach 
komisji. Następnie zapytał, czy są pytania.

O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek - członek Zarządu Powiatu w Opatowie, który zapytał 
o zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł jako dotację dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to środki zaplanowane do przyznania przez Urząd Marszałkowski tj. 
szacowany zwrot za bilety ulgowe dla młodzieży.

Wobec braku dalszych zapytań pan Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2023.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 203.1098.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 
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.

Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

Pan Starosta poinformował, że w dniu 12 października br. wpłynęła prośba dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Sobowie o przesunięcie terminu planowanej kontroli w IV kwartale 2022 r. 
z uwagi na trwające obecnie w jednostce: audyt wewnętrzny przeprowadzany przez audytora 
wewnętrznego pana Jacka Wiatrowskiego w dniach 12.01 - 30.11.2022 r. oraz kontrolę Najwyższej 
Izby Kontroli. Dodał, że Komisja rewizyjna rozpatrzyła pozytywnie prośbę dyrektora DPS 
w Sobowie podczas posiedzenia w dniu 9 listopada 2022 r. Kontynuując zapytał, czy są uwagi do 
przedłożonego projektu uchwały.

Wobec braku pytań pan Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2022 r. został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik 
nr 8 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.
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b) w sprawie uznania za bezzasadny skargi mieszkańców wniesionej do Rady Powiatu w Opatowie na 
zachowanie Kierownika Klubu „Senior+" w Ożarowie,
Pan Starosta poinformował, że został przedłożony przez Komisje skarg, wniosków i petycji projekt 
uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi mieszkańców wniesionej do Rady Powiatu 
w Opatowie na zachowanie Kierownika Klubu „Senior +" w Ożarowie. Dodał, iż osobiście jest po 
rozmowie z obiema stronami i sprawa została wyjaśniona. Kontynuując zapytał, czy są pytania do 
przedłożonego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi mieszkańców 
wniesionej do Rady Powiatu w Opatowie na zachowanie Kierownika Klubu „Senior +" w Ożarowie 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 9 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.

c) o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
Pan Starosta udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - kierownikowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, został przygotowany powyższy projekt 
uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Wskazała, że Prezes 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 03.11.2022 r. 
określił dla Powiatu Opatowskiego środki w wysokości: 10 280 067,00 zł w tym: na zobowiązania 
dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 372 uczestników 
(art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy) - 9 633 312,00 zł - kwota ta wynika ze wzrostu algorytmu w 2022 r. 
z kwoty 24 096,00 zł na kwotę 25 896,00 zł na rok na jednego uczestnika i dlatego też zasadnym 
jest wprowadzenie niniejszej zmiany w celu wydatkowania w roku bieżącym tych środków.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 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. 4. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta zapytał, czy ktoś z członków zarządu chciałby zabrać głos w ramach punktu sprawy 
organizacyjne.
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Z uwagi na brak głosów pan Starosta poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

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. 12:15).

Protokola

Sta/o^ta Opatowski

Tomasz Staniek
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