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Protokół Nr 207.2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 
odbytego w dniu 7 grudnia 2022 r. godz. 8:30

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.

Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecne 2 osoby - pan Maciej Wolański oraz pan Kazimierz Żółtek.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Zapoznanie się z informacją dyrektora Powiatowego Centrum Kultury nt. bieżącego funkcjonowania 

jednostki.
3. 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 (nie podlegajqca 

nadzorowi RIO),
c) w sprawie wyrażenia zgody na zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego.
4. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie zmiany za zgodą strony pkt 5 sentencji decyzji Zarządu 

Powiatu w Opatowie z dnia 2 listopada 2022 r., znak: GN-1.6844.1.3.2022 w sprawie ustanowienia 
trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym na rok 2023,
d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2023 r.,
e) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej 

jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie,
f) w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
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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 3 członków zarządu.

„Za" - 3 głosy (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek), „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 3 członków zarządu.

„Za" - 3 głosy (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek), „przeciw" -0 głosów, „wstrzymało 
się" - 0 głosów.

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

Ad.2. Zapoznanie się z informacją dyrektora Powiatowego Centrum Kultury nt. bieżącego 
funkcjonowania jednostki.
Pan Starosta udzielił głosu panu Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu, który przedstawił 
informację przedłożoną przez pana Adriana Wołosa - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury 
w Opatowie nt. bieżącego funkcjonowania jednostki.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Podczas realizacji bieżącego punktu na salę obrad weszli pan Maciej Wolański oraz pan Kazimierz Żółtek 
(godz. 8:33). Od tej pory posiedzenie toczyło się w obecności 5 - osobowego składu Zarządu Powiatu 
w Opatowie.

Następnie pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

Pan Starosta udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, że 
w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w budżecie powiatu w 2022 roku, poprzez 
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 133.885 zł. Zwiększenie dochodów w dziale 
852 Pomoc społeczna o kwotę 133.885 zł wynika z:
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą 
działalność DPS;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego- zmniejszenie o kwotę 56.762 zł wynikające z rozliczenia 
dotacji przekazanej na działalność DPS;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego- zwiększenie o kwotę 175.647 zł z przeznaczeniem na bieżącą 
działalność DPS.
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W związku z powyższym zmienia się plan wydatków w następujących jednostkach w poniższy 
sposób:
- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie - zwiększenie o 27.007 zł i zmniejszenie o 1.394 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - zwiększenie 84.505 zł i zmniejszenie o 34.312 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku - zwiększenie o 79.135 zł i zmniejszenie o 21.056 zł.
W niniejszym projekcie uchwały dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w jednostce 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie - rozdział 71015.

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 207.123.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.

„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 
Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku (nie podlegająca 
nadzorowi RIO).
Pan Starosta udzielił ponownie głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, 
że zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 
w Dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą Zespołu Szkół w Ożarowie, gdzie dokonuje się 
przesunięcia w planie dochodów w związku z korektą paragrafów oraz w Dziale 854 Edukacyjna 
opieka wychowawcza dotyczą Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, gdzie dokonuje się również 
przesunięcia w planie dochodów i wydatków w związku z korektą paragrafów.

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 207.124.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

„Za" - 5 głosów (Tomasz Staniek, Małgorzata Jalowska, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz 
Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie wyrażenia zgody na zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, że został przygotowany projekt uchwały, w którym wyraża 
się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 
w Opatowie zlokalizowanej w obrębie 0001 Opatów o numerze ewidencyjnym 600/9. Dodał, że 
służebność przesyłu obejmuje pas gruntu o długości 96,00m oraz szerokości 0,50 m i polegać będzie 
na korzystaniu z nieruchomości w szczególności na prawie do utrzymywania na nim urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, 
prawie dostępu i dojazdu (całodobowego) do nich z niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, 
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dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, 
kontroli, przeglądów, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu. Przebieg służebności 
zaprezentowano na mapie stanowiącej wyciąg z projektu budowlano - wykonawczego pn.: 
„Projektowanie przyłącze elektroenergetycznego kablowego do zasilania budynku handlowo - 
usługowego na dz. Nr 602 w miejscowości Opatów, ul. 1-go Maja, która przebiega w działce 
Powiatu Opatowskiego, działka nr 600/9".

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zgody na 
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Opatowskiego.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 207.125.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.
„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. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie zmiany za zgodą strony pkt 5 sentencji decyzji 
Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 2 listopada 2022 r., znak: GN-1.6844.1.3.2022 w sprawie 
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Pan Starosta ponownie udzielił głosu panu kierownikowi R. Bańcerowi, który powiedział, że 
przygotowany został projekt decyzji postanawia za zgodą strony zmienić pkt 5 sentencji decyzji Zarządu 
Powiatu w Opatowie z dnia 2 listopada 2022 r., znak: GN-1.6844.1.3.2022 w sprawie ustanowienia 
trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, który otrzymuje brzmienie: „5. Opłata 
roczna z tytułu trwałego zarządu, wynosi 0,3% szacowanej nieruchomości, tj. 13 533,84 zł (słownie: 
trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy zł 84/100). Udziela się bonifikaty w wysokości 99% od rocznej 
opłaty. Po udzieleniu bonifikaty opłata roczna wynosić będzie 135,34 zł (słownie: sto trzydzieści pięć zł 
34/100).".

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt decyzji pod głosowanie.
Decyzja Nr GN-1.6844.1.3.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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Ad. 5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022 - 2026.
Pan Starosta udzielił głosu pani Skarbnik Zofii Rusak, która omówiła projekt uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na 
lata 2022-2026.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

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 8 do niniejszego protokołu.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Starosta udzielił głosu pani Skarbnik Zofii Rusak, która omówiła szczegółowo projekt 
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 
rok.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

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 9 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym na rok 2023.
Pan Starosta udzielił głosu panu Tadeuszowi Bieńkowi - kierownikowi Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Dróg, który omówił szczegółowo projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2023. 
Poinformował również, że w roku 2022 koszty, które poniósł do końca września 2022 r. 
Powiat Opatowski z tytułu holowania i parkowania pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wyniosły 3280,00 zł (są to tylko koszty 
Wykonawcy realizującego zadanie w postaci usunięcia pojazdu oraz przechowywania 
pojazdu). Dochody jakie uzyskał z tytułu wpływów z opłat za holowanie i parkowanie 
pojazdów na dzień 30 września 2022 r. wyniosły 3372,00 zł. Zatem przy tak ustalonych 
ustawach dochody są marginalnie wyższe od kosztu pokrytego na rzecz Wykonawcy 
realizującego zadanie w postaci usunięcia pojazdu oraz przechowywania pojazdu, co spełnia 
wytyczne prezentowane w orzecznictwie tj., że dochody mogą być marginalne wyższe od 
kosztów. Nadmienił, iż ogółem liczba pojazdów usuniętych od początku roku na dzień 30 
września 2022 r., według rodzaju wyniosła:
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1) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 5szt.;
2) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161 -1 szt.;
Ustalając kwoty we wskazanym projekcie uchwały wzięte zostały pod uwagę dwie przesłanki 
wynikające z art. 130a ust. 6 Prawo o ruchu drogowym.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2023 został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na 2023 r.
Pan Starosta udzielił głosu pani Justynie Rajcy - kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, która omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r. 
Poinformowała, że analizując powyższe stawki stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich 4 lat 
kwoty oferowane przez przedsiębiorców za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających uległy znacznemu podwyższeniu. Nadmieniła również, że dla wyliczenia 
stawek obowiązujących w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających stawki, które zaoferował przedsiębiorca wyłoniony drogą zapytania ofertowego 
do realizacji przedmiotowego zadania w latach 2023-2024 zwaloryzowano o wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2022 r. ogłoszony 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. wynoszący 
11,8 %.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r. został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

e) o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej 
jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie. 
Pan Starosta udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - kierownikowi Powiatowego Zakładu 
Transportu w Opatowie, która poinformowała, że Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie 
planuje zatrudnić księgowego i dlatego też uważa się za zasadne zaprzestanie korzystania 
przez jednostkę ze wspólnej obsługi finansowej zapewnianej przez Starostwo Powiatowe 
w Opatowie. Wskazała, iż pociąga to za sobą konieczność zmiany niniejszej uchwały.
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Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi finansowej i informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez 
Starostwo Powiatowe w Opatowie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

f) w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.
Pan Starosta udzielił głosu panu Tadeuszowi Bieńkowi - kierownikowi Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Dróg, który powiedział, że Powiat Ostrowiecki zwrócił się z wnioskiem do Powiatu 
Opatowskiego o przekazanie zadania publicznego z zakresu organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 
przebiegających na obszarze Powiatu Opatowskiego, wskazując, że jest do sprawa bardzo 
istotna dla Gminy Ćmielów, która chce przedmiotowe linie zorganizować na swoim terenie. 
Porozumienie dotyczyłoby powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu przez Powiat Opatowski 
zadania z zakresu organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach 
komunikacyjnych:
1) Wojciechowice - Ostrowiec Świętokrzyski - Wojciechowice przez Wólkę Wojnowską, 
Wojnowice;
2) Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski przez Ćmielów, Jastków, 
Buszkowice.

W ww. temacie odbyła się której ustalono, iż Zarząd Powiatu przychyla się do realizacji ww. 
wniosku jednak bez wkładu własnego.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

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

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu 
zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
w powiatowych przewozach pasażerskich został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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Ad. 6. Sprawy organizacyjne.

Pan Starosta poinformował, że wpłynęły pisma skierowane do Zarządu Powiatu dot. Wydziału Inwestycji 
i Rozwoju Powiatu oraz dot. Szpitala Św. Leona w Opatowie. Następnie oddał głos pani Małgorzacie 
Jalowskiej - Wicestaroście.

Głos zabrała pani Wicestarosta, która odczytała pismo skierowane od kierownika Wydziału Inwestycji 
i Rozwoju Powiatu do Zarządu Powiatu stanowiące załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Następnie 
pani Wicestarosta powiedziała, że była rozmowa odnośnie wyłonienia projektanta, których obecnie 
brakuje. Biorąc pod uwagę sytuację Zespołu Szkół w Ożarowie oraz pism, które wpłynęły do Zarządu 
Powiatu odnośnie remontu i warunków dzieci w internacie podjęto działania. Był projektant razem 
z członkami zarządu w szkole, gdzie wskazano, iż należy poczynić wiele zmian. Dlatego też zwróciła się 
z prośbą o dokonanie wyceny przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu, dlatego, że jeśli zadanie 
miałoby być wprowadzone do budżetu powiatu, musi być dokonane zgodnie z procedurą zamówień 
publicznych. Pani Wicestarosta dodała, że zgadza się, iż Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu jest 
obciążony pracą, ale chodzi o wprowadzenie zadania do budżetu. Podjęte zostały działania i nie chce, 
aby to było źle zrozumiane i czuje się niezręcznie, gdyż prosiła o wdrożenie procedury zgodnej 
z przepisami ustawy.

Pan Starosta udzielił głosu pani Anicie Tutak - Skórskiej - kierownikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Powiatu, która poinformowała, że nie posiada materiałów w ww. temacie. Dodała, że przedłożyła 
wstępną kalkulację kosztów przekazaną przez pana M. Gębskiego. Pani kierownik powiedziała, że są to 
duże kwoty i należałoby określić jakie zadania byłyby realizowane i w jakim zakresie. Nadmieniła, iż 
powyższą sprawę do realizacji otrzymał jej pracownik, który w miarę możliwości będzie ją realizował.

Pani Wicestarosta odpowiedziała, że musi być zrobione oszacowanie, a rolą Zarządu Powiatu nie jest 
szacowanie kosztów.

Pani kierownik odpowiedziała, że jeśli będzie miała inne materiały to je przedłoży.

O głos poprosiła pani Bożena Kornacka - Przewodnicząca Rady Powiatu w Opatowie, która zapytała 
czego potrzebuje wydział i ile czasu by to zajęło?

Pani kierownik A. Tutak - Skórska odpowiedziała, że pracownicy mają bardzo dużo zadań i na chwilę 
obecną wydział jest optymalnie obciążony. Ponadto pani kierownik poinformowała, że informację 
w powyższej sprawie otrzymała w środę, a do piątku zgodnie z ustaleniami są przekazywane materiały 
do biura rady powiatu.

Pani Wicestarosta powiedziała, że rozmowy dotyczyły całego budynku. Dodała, że wie, iż to wszystko 
zajmuje czas.

Pani kierownik dopowiedziała również, że jej zdaniem pani Wicestarosta źle odebrała pismo skierowane 
do Zarządu Powiatu, gdyż kierując je jako kierownik chciała zrealizować wydane polecenie służbowe 
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oraz zachować terminy przedłożenia materiałów do dnia 02.12.2022 r., a tej dacie posiadała jedynie 
przedłożoną na chwilę obecną dokumentację.

Pani Wicestarosta odpowiedziała, że w piśmie były zawarte słowa, że pani kierownik jako realizatora 
zadania proponuje wpisać Zespół Szkół w Ożarowie, a ona myślała, że zajmie się tym Wydział Inwestycji 
i Rozwoju Powiatu.

Pani kierownik Anita Tutak - Skórska odpowiedziała, że w jej opinii obecnie nałożone na wydział zadania 
nie pozwalają na prawidłową realizację zadania. Nadmieniła, iż obecnie trwają ekspertyzy dot. budynku 
szpitala.

Następnie pan Starosta poinformował, że pan Prezes Zarządu Szpitala Św. Leona w Opatowie przedłożył 
dokumenty, o które prosił Zarząd Powiatu na poprzednim posiedzeniu dot. dokapitalizowania szpitala 
stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Poprosił, aby pan Prezes J. Gdowski przedstawił 
również jak wygląda na chwilę obecną sytuacja finansowa szpitala.

Pan Prezes oznajmił, że na chwilę obecną szpital posiada płynność finansową tj. wszystkie faktury są 
płacone na bieżąco. Nie wie jaki wynik finansowy będzie na koniec roku. Poinformował, że środki 
z dopłat do udziału w wysokości 49,11 zł, co łącznie dało kwotę 1705 00,89 zł zostały zużytkowane: 
kwota 128 327,68 zł na bieżące wydatki spółki (leki, art. medyczne i czystościowe oraz usługi obce 
niemedyczne); pozostała kwota została zabezpieczona na poczet zapłaty wynagrodzeń i pokrycia 
bieżących zobowiązań spółki nie mających pokrycia w przychodzie otrzymywanym z NFZ. Ponadto 
kalkulując szacowany wzrost cen za energie elektryczną oparto się na cenie gwarantowanej dla 
podmiotów wrażliwych. Szpital za samą energię elektryczną (bez kosztów przesyłu i opłaty 
dystrybucyjnej której nie znamy zapłaci 170 833zł więcej, niż w 2022 roku). Kalkulując szacowany wzrost 
cen za gaz oparto się na wartości ceny maksymalnej 200,73 zł (która nie została jeszcze ogłoszona). 
Według szacunków koszt zakupu gazu w 2023 r. będzie wyższy od 201 369,00 zł. Kalkulując wzrost 
minimalnego wynagrodzenia za pracą za 2023 r. założono podwyższenie wynagrodzenia od 1 stycznia 
oraz 1 lipca 2023 r. - wzrost wyniesie 137 581, 68 zł. Pan Prezes powiedział, że obecnie nie można 
wskazać ile będzie wynosił kontrakt z NFZ na 2023 rok. Informacja o wysokości zaplanowanych płatności 
NFZ z podziałem na leczenie szpitalne (ryczałt+poradnie przyszpitalne), oddział chirurgii jednego dnia, 
programy lekowe, rehabilitacja lecznicza, AOS, opieka psychiatryczna i świadczenia pielęgnacyjno- 
opiekuńcze będzie prawdopodobnie znana po 20 grudnia 2022 r. Przedstawił również prognozę 
kształtowania się kosztów miesięcznych funkcjonowania szpitala z zakresu: usług obcych oraz 
kontraktów lekarskich.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Odbyła się dyskusja w temacie założenia instalacji fotowoltaicznej, z którego to rozwiązania szpital 
chciałby jak najszybciej móc skorzystać.

Następnie 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.
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Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta Tomasz Staniek wypowiedział formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 10:05).
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