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Protokół Nr 208.2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 
odbytego w dniu 15 grudnia 2022 r. godz. 8:00

W 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 pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy 
obecności stwierdza jego prawomocność.
Nieobecna 1 osoba - pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 206 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz Nr 207 z dnia 

7 grudnia 2022 r.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:

a) o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku,
b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022,
c) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas określony części nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Opatowskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Ożarowie im. 
Marii Skłodowskiej - Curie.

4. Przyjęcie propozycji odpowiedzi Zarządu Powiatu w Opatowie na zalecenia Komisji Rewizyjnej 
w związku z zakończoną kontrolą w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.

5. Przedstawienie autopoprawek do budżetu powiatu oraz głosowanie nad poszczególnymi 
autopoprawkami.

6. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z pismem przedłożonym przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo 

-Wychowawczych dot. utworzenia mieszkania usamodzielniającego.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad.
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 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0 głosów.
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Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 206 z dnia 5 grudnia 2022 r, oraz Nr 207 
z dnia 7 grudnia 2022 r.
Pan Starosta zapytał, czy są uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń.
Nikt nie zgłosił uwag.
Wobec powyższego pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu Nr 206 z dnia 5 grudnia 2022 r. 
Protokół Nr 206 z dnia 5 grudnia 2022 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0 głosów.

Następnie pan Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu Nr 207 z dnia 7 grudnia 2022 r.
Protokół Nr 207 z dnia 7 grudnia 2022 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, 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. Podjęcie uchwał 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 r., poprzez 
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę - 54.210 zł. Zwiększenie dochodów w dziale 852 
Pomoc społeczna o kwotę 54.210 zł dotyczy dofinansowania ze środków budżetu państwa, 
przeznaczonego na doposażenie jednostek w stanowiska komputerowe dla seniorów, będących 
uczestnikami placówek typu „Senior+". W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków 
w następujących jednostkach: Dzienny Dom „Senior - WIGOR" w Opatowie - 15.200 zł; Dzienny Dom 
„Senior+" w Stodołach - Koloniach - 19.505 zł; Klub Senior+ w Ożarowie - 19.505 zł. Ponadto 
w powyższym projekcie uchwały dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych 
w następujących jednostkach: Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie - rozdział 80115; Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach - 
rozdział 85403; Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie - rozdział 
85203; Dzienny Dom „Senior+" w Stodołach - Koloniach - rozdział 85295; Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opatowie - rozdział 85218; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie - 
rozdział 71015; Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 70005 i 85321. Pani Skarbnik wskazała 
również, że w niniejszym projekcie uchwały koryguje się plan dotacji celowych zawarty w załączniku 
Nr 12 „Plan dotacji celowych w 2022 roku" w zakresie kwoty dotacji dla WTZ Miłkowska Karczma, 
gdzie pomyłkowo wpisano kwotę powiększoną o kwotę zwiększenia przypisaną dla WTZ Piotrowice 
i Śmiechowice.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.
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O głos poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał w jaki sposób jednostki dokonują zakupu sprzętu 
komputerowego.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że każda we własnym zakresie.

Wobec braku dalszych zapytań pan Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie 
w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 roku.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 208.126.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu.

„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" -0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022.
Pan Starosta odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej 
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2022.

Zapytał, czy są pytania.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Starosta poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 208.127.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu.

„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 
głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas określony części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Opatowskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej 
- Curie.
Pan Starosta udzielił głosu panu Rajmundowi Bańcerowi - kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, który poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej 
- Curie wystąpił do Zarządu Powiatu w Opatowie o wyrażenie zgody na użyczenie pomieszczeń o pow. 
290 m2 zlokalizowanych w budynku warsztatów szkolnych na działce stanowiącej własność Powiatu 
Opatowskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - 
Curie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1803/604 położonej w obrębie 
Ożarów na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. na rzecz jednostki 
organizacyjnej Powiatu Opatowskiego - Klub „Senior +" w Ożarowie. Dodał, że będzie to kolejna 
umowa na rzecz tego samego podmiotu. W umowie zostanie ustalony ryczałt za media ustalony po 
obowiązujących stawkach jakie płacił Zespół Szkół i zostanie zastrzeżone, że będzie on mógł ulegać 
aktualizacji po zmianie cen za media.

Pan Starosta zapytał, czy są pytania.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na 
czas określony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego będącej w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr 208.128.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.

„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, 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. Przyjęcie propozycji odpowiedzi Zarządu Powiatu w Opatowie na zalecenia Komisji Rewizyjnej 
w związku z zakończoną kontrolą w Zespole Szkół w Ożarowie im, Marii Skłodowskiej - Curie,
Pan Starosta przedstawił propozycję odpowiedzi Zarządu Powiatu w Opatowie na zalecenia Komisji 
Rewizyjnej w związku z zakończoną kontrolą w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie.

W ww. temacie odbyła się krótka dyskusja, w wyniku której pan Starosta poddał pod głosowanie 
przedmiotową treść pisma wraz z załącznikami.

W głosowaniu jawnym ww. propozycja została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.

„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, 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.5. Przedstawienie autopoprawek do budżetu powiatu oraz głosowanie nad poszczególnymi 
autopoprawkami.
Pan Starosta oddał głos pani Zofii Rusak, która poinformowała, że w związku z wnioskami przekazanymi 
przez Wydział Inwestycji oraz Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego 
w Opatowie przedstawia propozycje zmian do projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok oraz 
do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2026 polegające na:
1) zwiększeniu wydatków na zadanie wieloletnie „Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki 
opiekuńczo - wychowawczej" w roku 2023 o kwotę 3.577 zł poprzez jej przesunięcie z planu roku 2022 
w związku z koniecznością wykonania nowego przyłącza energetycznego w ramach zadania, dla którego 
termin wykonania zaplanowano na grudzień, natomiast realizacja płatności nastąpi w styczniu roku 2023;
2) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego „Zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii" o wartości 
50.000 zł, które jako zadanie inwestycyjne roczne było przewidziane do realizacji w grudniu 2022 r., 
jednak w związku z trudnościami dostawcy z wywiązaniem się z zamówienia do końca obecnego roku 
budżetowego, realizacja płatności za zakup nastąpi w styczniu roku 2023. Z tego względu zadanie to 
zostaje wprowadzone do budżetu i WPF na 2023 rok jako zadanie wieloletnie. Ponadto pani Skarbnik 
poinformowała, że pozostałe zmiany dotyczą kształcenia nauczycieli i są to zmiany jedynie w obrębie 
własnych planów finansowych jednostek.

Pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub pytania.

Wobec ich braku poddał pod głosowanie autopoprawki do budżetu powiatu na rok 2023:
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1) zwiększenie wydatków na zadanie wieloletnie „Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na 
potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej" w roku 2023 o kwotę 3.577 zł poprzez jej 
przesunięcie z planu roku 2022 w związku z koniecznością wykonania nowego przyłącza 
energetycznego w ramach zadania, dla którego termin wykonania zaplanowano na grudzień, 
natomiast realizacja płatności nastąpi w styczniu roku 2023.

W głosowaniu jawnym ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0 głosów.

2) wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii" 
o wartości 50.000 zł, które jako zadanie inwestycyjne roczne było przewidziane do realizacji 
w grudniu 2022 r., jednak w związku z trudnościami dostawcy z wywiązaniem się 
z zamówienia do końca obecnego roku budżetowego, realizacja płatności za zakup nastąpi 
w styczniu roku 2023. Z tego względu zadanie to zostaje wprowadzone do budżetu i WPF na 
2023 rok jako zadanie wieloletnie.

W głosowaniu jawnym ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
„Za" - 4 głosy (Tomasz Staniek, Andrzej Gajek, Maciej Wolański, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0 głosów.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 6. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z pismem przedłożonym przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych dot. utworzenia mieszkania usamodzielniającego.

Pan Starosta poinformował, że wpłynęło pismo od Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych dot. utworzenia mieszkania usamodzielniającego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedmiotowego pisma, które stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.

W ww. temacie odbyła się dyskusja, w wyniku której Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie 
ustosunkowali się do sprawy dot. utworzenia mieszkania usamodzielniającego - podjęte zostaną 
działania celem znalezienia odpowiedniego lokalu oraz zabezpieczenia w przyszłości na cel wkładu 
własnego w budżecie powiatu.

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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