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Protokół Nr 13.2021
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 20 października 2021 r. godz. 8:30
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Członkowie posiedzenia komisji połączyli się zdalnie poprzez system do glosowania. Posiedzenie
otworzyła pani Bożena Kornacka - Przewodnicząca Komisji, która na wstępie powitała wszystkich
członków komisji, osoby zaproszone, jak również pracowników uczestniczących w posiedzeniu.
W obradach Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu uczestniczyło 8
członków komisji na ogólną liczbę 8 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.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:44 z powodu problemów technicznych.
Podczas rozpoczęcia posiedzenia nieobecna 1 osoba- pan Tomasz Staniek.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został dostępny do
wglądu, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie projektów uchwal Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2021- 2026,
b)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok,
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku uwag zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
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Wynik z glosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwal Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2021- 2026.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale
Finansowym, która poinformowała, iż planowane dochody na 2021 rok wynosić będą
1 18.159.749.87 zł, tj. zwiększają się o 184.039 zł. Nadmieniła, że do projektu wprowadzane są
wszystkie zmiany, które zostały naniesione od dnia 20 września br. Dochody bieżące w kwocie
110.471.153,87 zł, tj. zwiększają się o 184.039 zł, w związku ze:
• zwiększeniem dochodów o kwotę 237.492 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
i jest przeznaczone na pokrycie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób bezrobotnych.
• zmniejszeniem dochodów o kwotę 17.461 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
i dokonuje się go w związku z wyrównaniem środków przeznaczonych na realizację świadczeń
dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ pomiędzy
poszczególnymi powiatami województwa świętokrzyskiego.
• zmniejszeniem dochodów o kwotę 35.992 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
i dokonuje się go w związku z wyrównaniem środków przeznaczonych na realizację świadczeń
dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach programu 500+ pomiędzy
poszczególnymi powiatami województwa świętokrzyskiego. Ponadto dodała, że planowane
wydatki na 2021 rok wynosić będą 127.708.770,87 zł, tj. zwiększają się o 303.639 zł. Wydatki
bieżące w kwocie 106.861.347,87 zł, tj. zwiększają się o 137.243 zł. Wydatki majątkowe
20.710.1 80 zł, tj. zwiększają się o 166.396 zł w związku ze:
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej
w Opatowie” o kwotę 1 19.600 zł;
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie opinii i badań geologicznych terenu pod
budowę Inkubatora Przedsiębiorczości we Włostowie” o kwotę 36.686 zł;
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na
Parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej” o kwotę 8.610 zł;
• zwiększeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego
budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu
Samopomocy w Opatowie - ETAP II” o kwotę 1.500 zł.
Następnie pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać glos.
O glos poprosiła pani radna Aneta Bławat, która zapytała, który z omawianych dzisiaj punktów
wymagał pilnego wprowadzenia, że trzeba było zwoływać sesję nadzwyczajną.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie glos zabrała pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta,
która powiedziała, że 3 razy był ogłaszany przetarg na zadanie dot. modernizacji tarasu przy
Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie. W poniedziałek odbyły się negocjacje
z inwestorem, a w dniu dzisiejszym upływa termin, w którym można podpisać umowę na
realizację tego zadania. Czasu też nie można skrócić, gdyż podmiot realizujący nie podejmie się
wykonania inwestycji. Dodała również, że na to zadanie powiat otrzymał dotację w wysokości
100 tys. zł, którą należy wydatkować w roku bieżącym.
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Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka zapytała, dlaczego tak drogo wychodzi ta inwestycja.
Pani Wicestarosta odpowiedziała, że ceny materiałów budowlanych ogromnie wzrosły, ponadto
jest problem z wykonawcami. Do pierwszego przetargu nikt się nikt zgłosił. W chwili obecnej po
kolejnym przetargu i odbytych negocjacjach kwota jest mniejsza, ale niestety i tak przewyższa
założony kosztorys.
Pani Przewodnicząca oznajmiła, że budżet powiatu nie jest z gumy i należy zawsze myśleć
przyszłościowo.
O głos poprosiła ponownie pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że zastanawia się, czy
przed podjęciem decyzji w zakresie tego zadania pani dyrektor Powiatowego Centrum Kultury
w Opatowie dokonała analizy i czy inwestycja ta pozwoli na odzyskanie funduszy, czy jest jakiś
biznesplan.

W odpowiedzi na powyższe głos zabrała pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska, która
poinformowała, że pani dyrektor Powiatowego Centrum Kultury składa Zarządowi Powiatu
comiesięczną informację z podejmowanych działań. Jeśli chodzi o liczbę turystów to liczba
zwiększyła się o 100%, a ta dodatkowa inwestycja pozwoli na uatrakcyjnienie oferty
turystycznej. Jak wiadomo zakupiony został pojazd meleks, z którego korzysta coraz więcej
turystów, utworzony został sklepik z pamiątkami. Nadmieniła, że inwestycję dot. modernizacji
tarasu uważa za godną uwagi, a zyski z Powiatowego Centrum Kultury są coraz większe.
W tym momencie na salę obrad wszedł pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który
zalogował się również do systemu do glosowania. Od tej chwili posiedzenie toczyło się
w obecności 8- osobowego składu komisji (godz. 9:05).

O głos ponownie poprosiła pani radna Aneta Bławat, która powiedziała, że pisała projekt dzięki
któremu powstało Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie. Zapytała, czy jednostka zamyka się
w swoim budżecie, czy trzeba dokładać.
O głos poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która powiedziała, że projekt
utworzenia jednostki przewidywał zatrudnienie określonej liczby osób, co powoduje koszty.
Zaznaczyła, że największe koszty generuje plac zabaw przy szpitalu.

Pani radna Aneta Bławat powiedziała, że interesuje ją jednostka jako całość, tj. czy się bilansuje.
O glos poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który odpowiedział, że jak wszyscy
wiemy trwa pandemia i podczas niej instytucje kultury miały utrudnione funkcjonowanie, a wręcz
atrakcje były nieczynne, co spowodowało, że nie było sprzedaży biletów. Wskazał również, że
w porównaniu do roku ubiegłego w samym miesiącu sierpniu jednostka osiągnęła przychód
w wysokości ponad 80 tys. zł. Dodał, że nie posiada w chwili obecnej pełnej wiedzy, ale
przygotuje się do udzielenia takiej informacji. Wskazał, że jeśli chodzi o całość to ok. 2/3 trzeba
dokładać.

Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do
przedłożonego projektu uchwały.
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Do głosu zgłosiła się pani Wiesława Słowik, niestety z powodów technicznych nie było słychać
słów wypowiedzianych przez radną, wobec czego pani Przewodnicząca przystąpiła do
przegłosowania projektu uchwały.

Wobec powyższego pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 2026 pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w glosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
W glosowaniu z przyczyn technicznych nie oddala głosu pani radna Wiesława Słowik.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Agnieszce Masternak - inspektorowi w Wydziale
Finansowym, która powiedziała, że w powyższym projekcie uchwały dokonuje się zmian
w budżecie powiatu na 2021 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1 19.600
zł, a także dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych o kwotę 119.600 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na zadanie
„Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie”.

Pani Przewodnicząca Bożena Kornacka zapytała, czy są jakieś pytania do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego
na 2021 rok. Wobec braku pytań poddała pod glosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest
za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w glosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Udział w glosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

W głosowaniu z przyczyn technicznych nic oddala głosu pani radna Wiesława Słowik.
Wynik z glosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego
punktu posiedzenia.

Ad.5, Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać glos w realizowanym punkcie.
O głos poprosiła pani radna Aneta Bławat, która zwracając się do pana Starosty powiedziała, że
słyszała głosy z miasta, że zakończyła się już kontrola NIK dla placówek opiekuńczo wychowawczych. Nie chciałaby słuchać tego co mówią osoby na mieście i dlatego też ma pytanie do
pana Starosty jako osoby właściwej do udzielenia odpowiedzi, czy to prawda oraz czy można
zobaczyć protokół pokontrolny.
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Pani Starosta odpowiedział, że kontrola dot. jednej placówki i obecnie oczekuje na protokół, który jest
jawny i po otrzymaniu go będzie dostępny do wglądu.

Pani Przewodniczącą Bożena Kornacka poprosiła o udzielenie informacji w temacie zatrudnienia
głównego księgowego do szpitala, gdyż takie ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji
Publicznej szpitala.
Pan Starosta odpowiedział, że ukazało się takie ogłoszenie, które wynikło z powodu potrzeby pójścia
pracownika na dłuższe zwolnienie lekarskie, ale nie jest już aktualne.

Nikt więcej nie zabrał głosu wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za uczestnictwo w obradach, po czym
zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym pojedzenie zakończono (godz. 9:12).
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