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Protokół Nr 1.2023
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu 

odbytego w dniu 25 stycznia 2023 r. godz. 8:30

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzył pan Adam Rozszczypała - Przewodniczący Komisji. Na wstępie powitał 
wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 8:42.
\N posiedzeniu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu uczestniczyło 
10 członków komisji na ogólną liczbę 10 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do 
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem ww. protokołu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 10.
„Za" - 10 głosów (Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, Agnieszka 
Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Kazimierz 
Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju 

gospodarczego i promocji powiatu Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego 

i promocji powiatu na 2023 r.,
d) w sprawie wniosku dotyczącego działalności Szpitala Św. Leona sp. z o. o. z siedzibą 

w Opatowie.
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6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka 

wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego,

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych,

d) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2023 r.,
f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 

na 2023 r.,
g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg 

i transportu na 2023 r.,
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
i) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok,
j) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski na rok 2023, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form 
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

k) w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.

7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie zapytał, czy są uwagi.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku 
obrad.
Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 10.
„Za" - 10 głosów (Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, Agnieszka 
Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Kazimierz 
Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju 
gospodarczego i promocji powiatu Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji budżetu, 
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok, po 
czym zapytała czy ktoś zgłasza uwagi bądź inne propozycje.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania 
w zaproponowanej i odczytanej treści, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego powiatu 
w głosowaniu jawnym zostało przyjęte jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 10.
„Za" - 10 głosów (Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, Agnieszka 
Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz Staniek, Kazimierz 
Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2023 - 2026.
Pan Przewodniczący Adam Rozszczypała udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, 
która szczegółowo omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2026 stanowiący 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zapytała o zwiększenie wydatków na 
realizację zadania „Dostępny samorząd - granty, o kwotę 182.529,00 zł.

Odpowiedzi udzielił pan Artur Kargulewicz - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
który wskazał, iż projekt dotyczy przystosowania budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontynuując kierownik dodał, iż nie udało się dokonać 
realizacji w poprzednim roku, dlatego też wymaga to przesunięcia środków na rok 2023. 
Poinformował również, iż została przeprowadzona analiza dostępu określająca zakres prac 
remontowych. Pan Kierownik wskazał, iż umowy zostały już podpisane i realizację przewiduje 
się na koniec czerwca br.

Wobec braku dalszych głosów pan Przewodniczący A. Rozszczypała poddał pod głosowanie 
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026 pytając, kto jest za jego pozytywnym 
zaopiniowaniem.

Powyższy projekt uchwały w głosowaniu jawnym został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany.
W głosowaniu udział wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 10.
„Za" - 10 głosów (Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok.
Pan Przewodniczący powiedział, że zmiany w budżecie są tożsame z projektem uchwały 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Opatowskiego na lata 2022- 2026, wobec czego zapytał, czy są pytania.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 10.
„Za" - 10 głosów (Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego 
i promocji powiatu na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ma ktoś 
pytania bądź uwagi.

Wobec braku głosów pan Przewodniczący A. Rozszczypała poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju 
gospodarczego i promocji powiatu na 2023 r., pytając, kto jest za jego pozytywnym 
zaopiniowaniem.
Powyższy projekt uchwały w głosowaniu jawnym został pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 10.
„Za" - 10 głosów (Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" -0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie wniosku dotyczącego działalności Szpitala Św. Leona sp. z o. o. z siedzibą 
w Opatowie.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym ponownie udzielił 
głosu pani Annie Piątkowskiej - obsłudze prawnej starostwa, która poinformowała o wniosku 
mieszkańca powiatu dot. jednego z oddziałów Szpitala Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą 
w Opatowie. Nadmieniła, iż mieszkaniec wnosi o zwrócenie uwagi czy nie dochodzi do 
zaniedbań na tym oddziale przez panią doktor i czy nie traktuje lepiej i nie otacza większą 
opieką pacjentki z Ostrowca niż pacjentów z Opatowa. Ponadto pani mecenas nadmieniła, iż 
wnoszący pytał również o funkcjonowanie medycyny pracy w szpitalu. Pani mecenas wskazała, 
iż komisja skierowała pismo do Prezesa Zarządu Szpitala z prośbą o ustosunkowanie się do 
przesłanek wskazanych we wniosku. Kontynuując powiedział, iż prezes udzielił odpowiedzi, 
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w której wskazał, iż funkcjonuje medycyna pracy i szpital ma zawarte umowy zarówno 
z przedsiębiorcami jak i jednostkami organizacyjnymi powiatu. Odnosząc się do pierwszego 
zarzutu prezes przedstawił tabelaryczne zestawienie ilości przyjmowanych pacjentów 
z poszczególnych powiatu na tym oddziale. Podsumowując pani mecenas poinformowała, iż po 
zapoznaniu się z dokumentacją przekazała rekomendację do Rady Powiatu ze stanowiskiem 
przekazującym wniosek wg właściwości do Prezesa Zarządu Szpitali.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która dodała, iż w zapisach projektu uchwały 
rada zobowiązuje prezesa o podjętych krokach i sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wobec braku dalszych głosów pan Przewodniczący A. Rozszczypała poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wniosku dotyczącego działalności Szpitala Św. Leona sp. z o. o. 
z siedzibą w Opatowie pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Powyższy projekt uchwały w głosowaniu jawnym został pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków komisji na ogólną liczbę 10.
„Za" - 10 głosów (Aneta Bławat, Andrzej Gajek, Małgorzata Jalowska, Bożena Kornacka, 
Agnieszka Łuba-Mendyk, Wacław Rodek, Adam Rozszczypała, Wiesława Słowik, Tomasz 
Staniek, Kazimierz Żółtek), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - 

edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu przez panią Katarzynę Ambryszewską - 
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, że 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Pani 
Kierownik wskazała, iż usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania 
członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną 
i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Dodała, iż w związku 
z przyznaną dotacją dla Powiatu Opatowskiego całkowita wartość zadania w ramach Programu 
wynosi 742 896,00 zł i w całości zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Podsumowując pani Kierownik poinformowała, iż program będzie realizowany w okresie do 
31.12.2023 r. Wsparcie w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dotyczy pobytu 
dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, świadczone przez 11 opiekunów na 
rzecz 77 uczestników Programu tj. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniem równoważnym.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała czy dobrze rozumie, iż na opiekuna 
może zgłosić się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
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Odpowiedzi udzieliła pani Kierownik, iż również może to być osoba bezrobotna, ale nie tylko. 
Wskazała, iż główną przesłanką jest spełnienie wymagań tj. m in. doświadczenie w pracy z osobą 
niepełnosprawną.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego 
projektu uchwały.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Przewodniczący komisji ponownie udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - 
Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż 
program będzie realizowany w okresie do 31.12.2023 r. Wsparciem zostanie objętych 140 osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu opatowskiego spełniających wymagania Programu. W celu 
realizacji Programu zatrudnionych zostanie 14 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, 
każdy asystent pod swoją opieką będzie miał 10 osób niepełnosprawnych.
Pani Kierownik wskazała, iż asystenci zostaną zatrudnieni na umowy zlecenie.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zaproponowała, iż może należy się przyjrzeć 
i zastanowić czy ten 1 asystent nie ma zbyt wiele osób niepełnosprawnych pod swoją opieką i czy 
zdoła wesprzeć pomocą wszystkich podopiecznych.

Odpowiedzi udzieliła pani Kierownik, która wskazała, iż pytali te osoby, czy potrzebowaliby więcej 
godzin, aby asystenci z nimi spędzali, ale nie słyszeli takich głosów. Dodała, iż uważa, że jak nie ma 
tych głosów, a jest możliwość wesprzeć jak największą liczbę osób, to powiat powinien to 
umożliwić.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego 
projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym ponownie udzielił głosu 
pani Kierownik Katarzynie Ambryszewskiej, która poinformowała, iż w związku z nowelizacją 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 01 lutego 2023 r. rodzina zastępcza 
zawodowa otrzymywać będzie wynagrodzenie nie niższe niż 4 100,00 zł brutto niezależnie od 
liczby dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywających w pieczy zastępczej. Pani 
Kierownik wskazała, iż z uwagi na to, że wynagrodzenie to jest wyższe niż przewidziane uchwałą
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Nr LXII.43.2022 r. Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie podniesienia 
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych koniecznym jest uchylenie wyżej 
wymienionej uchwały jako sprzecznej z zapisami znowelizowanej ustawy

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych
Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego 
projektu uchwały.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

d) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś ma 
pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś ma 
pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
w Opatowie na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 
2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś ma 
pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, 
sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu na 
2023 r.
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Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś ma 
pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś ma 
pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2023 r.

Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

i) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2022 rok.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy ktoś ma 
pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 
Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.

O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która odbiegając od przedmiotowego 
projektu uchwały, a korzystając z obecności Kierownika Zarządzania Kryzysowego zapytała, czy na 
terenie powiatu opatowskiego mamy schrony.

Odpowiedzi udzielił pan Artur Kargulewicz - Kierownik Zarządzania Kryzysowego, który 
poinformował, iż w powiecie opatowskim nie ma schronów, ale są wyznaczone miejsca 
bezpieczne wytypowane przez Państwową Straż Pożarną, jednakże informacje dot. tych miejsc są 
objęte tajemnicą i nie jest upoważniony do ich przekazywania.

Wobec braku dalszych głosów, pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

j) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski na rok 2023, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym udzielił głosu panu 
Markowi Gołasie - Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który 
poinformował, iż Dyrektorzy szkół złożyli stosowne wnioski do organu prowadzącego 
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o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, 
uwzględniając potrzeby, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 
celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie 
branżowe.
Wskazał, iż w porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono także maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty wskazane w Karcie nauczyciela oraz kierunki 
doskonalenia, które podlegają dofinansowaniu, zgodnie z § 5 i 6 ww. rozporządzenia. 
Podsumowując pan Kierownik nadmienił, iż Uchwała została także przedstawiona związkom 
zawodowym zrzeszającym nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych:
1) Związkowi Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Opatowie;
2) Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność", 
ww. związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski na rok 2023, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane.
Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

k) w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym ponownie udzielił głosu 
panu Markowi Gołasie - Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który 
poinformował, iż po przeprowadzeniu analizy oraz konsultacji z dyrektorami szkół proponuje się 
udzielenie obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole zgodnie 
z tabelą wskazaną w uchwale. Wskazał, iż niniejszy projekt uchwały również podlegał 
zaopiniowaniu przez związki zawodowe, które w swojej opinii wskazały, że:
- Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" - opinia pozytywna,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego - opinia negatywna.
Zgodnie z zasadami technik prawodawczych odstąpiono do uchylenia poprzednio obowiązującej 
uchwały, bowiem wygasała ona z mocy prawa, ze względu na uchylenie przepisów ustawowych.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
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Ad.7. Sprawy organizacyjne.
O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała o problem podtapiania Podziemi 
Opatowskich.

O zabranie głosu poprosił pan Paweł Sadrak - Sekretarz Powiatu, który poinformował, iż w jednym 
z pomieszczeń podziemi gromadzi się woda i ok 1000 I wody dziennie jest stamtąd usuwane, dlatego 
też jest ono wyłączone z obiektu zwiedzania. Pan Sekretarz wskazał, iż pan Dyrektor już w zeszłym 
roku zgłaszał ten problem Zarządu powiatu w Opatowie w związku z czym podjęto w tej sprawie 
ekspertyzy, aby zbadać teren i znaleźć ujście, skąd ta woda się tam bierze. Dodał, iż po dokonaniu 
takiej ekspertyzy będzie można podjąć działania naprawcze.

O zabranie głosu ponownie poprosiła pani Aneta Bławat, która poprosiła, aby na obrady sesji Rady 
Powiatu przybył pan Dyrektor i szerzej przybliżył ten problem oraz gdyby w przyszłości występowały 
podobne problemy, to aby zapoznawać z nimi radę, a nie żeby radni dowiadywali się o tym od innych 
osób.

Pan Sekretarz potwierdził, iż poinformuje pan dyrektora, aby mógł uczestniczyć w najbliższych 
obradach sesji Rady Powiatu i odpowiedzieć na pytania radnych.

Pani Przewodniczący A. Rozszczypała zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie. 
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 9:56).

Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Komisji
budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu

Adar^T Rozszczypała
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