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Protokół Nr 2.2022
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 11 lutego 2022 r. godz. 12:30
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Członkowie posiedzenia komisji połączyli się zdalnie poprzez system do głosowania. Posiedzenie
otworzyła pani Bożena Kornacka - Przewodnicząca Komisji. Na wstępie pani Bożena Kornacka
powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu uczestniczyło 7
członków komisji na ogólną liczbę 8 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Brak pani W. Słowik - nieobecność nieusprawiedliwiona. W chwili rozpoczęcia
Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, 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 bez odczytywania.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów, brak głosu - M. Jalowska.
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 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 przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp.
z o. o. z siedzibą w Opatowie.
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.
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Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów, brak głosu - M. Jalowska.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która
poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2022
rok o kwotę 193.405 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę
452.932 zł, a ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę
259.527 zł. Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2022 i po zmianie
wynik budżetu - deficyt wyniesie 10.397.020 zł. Ponadto niniejszy projekt uchwały zwiększa
wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę
29.569 zł.
Pani Skarbnik wskazała, iż dochody bieżące w kwocie 106.413.953 zł, tj. zwiększają się
o 193.405 zł, w związku ze:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 76.700 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne:
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0708T w m.
Wszachów polegająca na jej poszerzeniu na ode. ok. 1,300 km" - 70.000 zł;
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie 6.700 zł.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 159.136 zł z tytułu
wpływów z odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na
zadanie inwestycyjne „Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla
osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie".
3) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29.569 zł z tytułu
dofinansowania projektu „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół
podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Niemienicach
i Dębnie".
4) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 72.000 zł, wynikającym
z rezygnacji z dofinansowania w formie dotacji na Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015
- 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach w związku z zakończeniem jego
realizacji i przejściem w trwałość projektu.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała 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.
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Członkowie komisji w głosowaniu 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.
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 odczytała projekt uchwały, po czym 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, pani Przewodnicząca
poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu 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 8 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św.
Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, wskazując, iż Rada Powiatu, czy też Komisja
Rewizyjna nie ma kompetencji ani podstaw możliwości prawnych dostępu do dokumentacji
medycznej pacjenta. Zaproponowała prawne ustalenie zespołu osób, które będą uprawnione
do wglądu do takich danych i ustalenia jak sytuacja wyglądała w rzeczywistości, aby uspokoić
siebie samych oraz mieszkańców.
Następnie pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli
doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie. Wobec braku pytań, pani
Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu 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 10 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu, który krótko
przedstawił swoją osobę.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 13:03).
Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodnicząca Komisji

budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
Bożena Kornacka
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