z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
Członkowie posiedzenia komisji stałych połączyli się zdalnie poprzez system do głosowania.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 6 członków komisji
na ogólną liczbę 6 według załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział
wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Na wstępie pan Wojciech Majcher - Przewodniczący Komisji powitał wszystkich członków komisji, jak
również osoby zaproszone, po czym przeszła do realizacji porządku obrad.
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 protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat za 2021 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św. Leona Sp.
z o. o. z siedzibą w Opatowie.
6. Omówienie 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.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który powiedział, iż nie zgłasza uwag do porządku
obrad ale chciałby poprosić o poświęcenie mu więcej czasu w sprawach organizacyjnych.
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Pan Przewodniczący powiedział, iż w danym punkcie zostanie udzielony głos radnemu.
W wyniku braku uwag zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.4. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
powiat za 2021 r.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Markowi Gołasie - Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki, który przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za
2021 r. Pan Kierownik przedstawił wskaźniki oraz średnie wynagrodzenie na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego. Dodał, iż występują dwa czynniki, które decydują, o tym czy powiat
dokłada do wynagrodzenia czy tez nie są to: godziny dodatkowe ponadwymiarowe oraz czynnik
motywacyjny.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która wskazała, iż istotne jest
uczestnictwo w projektach unijnych oraz szkoleniach czy kursach, gdyż to sprawia, iż szkoła jest
bardziej atrakcyjna i przyciąga do siebie uczniów. Wicestarosta podkreśliła, iż jest to ogromna
wartość dodana.

Członkowie komisji odbyli dyskusję nt. przyszłego problemu niżu demograficznego. Po jej
zakończeniu pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w Szpitalu Św.
Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Kazimierzowi Żółtkowi - Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej, który wyjaśnił, iż odnosi się do złożonego podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
wniosku przez radną Anetę Bławat skierowanego do Komisji Rewizyjnej. Radny wskazał, iż po
zapoznaniu się z kompetencja tejże komisji oraz po dokonaniu konsultacji prawnej,
członkowie komisji zajęli stanowisko, które przedłożyli Radzie Powiatu. Dodał, iż
zaproponowali przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie sprawdzenia zasobów
personelu medycznego, sprawdzenia wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w miesiącu
lipcu 2021 r. oraz w miesiącu poprzedzającym kontrolę na Oddziale Wewnętrznym w tym
posiadania aktualnych przeglądów technicznych potwierdzonych w paszportach sprzętu
medycznego.
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O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która wskazała, 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.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, 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, pan Przewodniczący poddał 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 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pan Przewodniczący poprosił, o zabranie głosu przez panią Zofię Rusak - Skarbnika 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
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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.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026, który stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu

Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca obradom przeszła do omawiania kolejnego
projektu uchwały
b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pani Przewodnicząca obradom odczytała projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś
pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok stanowiący załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.

Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.7. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Kazimierzowi Żółtkowi, który powiedział, iż słysząc pogłoski
o braku pani Prezes Zarządu Szpitala Św. Leona z siedziba w Opatowie pozwolił sobie na
wystosowanie do niej pisma z prośbą o wyszczególnienie dokonań, które udało się jej zrealizować od
objęcia funkcji. Odczytał treść skierowanego pisma stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu. Następnie radny odczytał również treść odpowiedzi pani Prezes.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Radny wskazał, iż nie do końca jest usatysfakcjonowany daną odpowiedzią, gdyż najbardziej chciał
poznać podjęte kroki idące w stronę optymalizacji kosztów szpitala, a takie nie zostały wskazane,
dlatego też postanowił zapoznać z tym całą komisję. Podkreślił, iż trzeba ruszyć do działania, a jemu
przyświeca, to co ślubował - walka o poprawę bytu i komfortu mieszkańców powiatu, o których
dobro mają dbać.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która podziękowała za głos
radnego, powiedziała, iż cieszy się, iż padają takie pytania i jest poddawane ocenie. Pani Wicestarosta
podkreśliła, iż działań jest bardzo wiele, jednak główny problemem jest brak kadry medycznej.
Nastąpiła zmiana lekarzy. Wskazała, iż droga do sukcesu jest zwiększenie kontraktu poprzez realizacje
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nadwykonań. Pani Wicestarosta poinformowała, iż obecnie mamy ponad 3 min. nadwykonań.
Dodała, iż podczas obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu będziemy musieli zabezpieczyć środki na
nadwykonania. Nadmieniła, iż chciałaby zorganizować spotkacie wszystkich radnych, aby podjąć
decyzję w jakim kierunku iść.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która powiedziała, iż będziemy musieli wkrótce
dofinansować placówkę na bieżące działanie, z czego jest bardzo niezadowolona. Radna nadmieniła,
iż musimy robić wszystko, aby powiat nie oddawał wszystkich środków na szpital. Odniosła się
również do działań pani Prezes. Mówiąc, iż nie widzi konkretnych kroków, które byłyby zadawalające
i prowadziły do minimalizacji kosztów.

O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która podziękowała przedmówcom za głos. Dodała,
iż wszyscy starają się aby szpital dobrze funkcjonował, ale maja obawy czy idzie to w dobrym
kierunku. Radna podkreśliła, iż jest to bardzo ważna sprawa, która dotyczy wszystkich. Zapytała, czy
znane są już wyniki kontroli w placówkach oświatowych.
Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która poinformowała, iż obecnie trwa kontrola w Zespole
Szkół nr 1 w Opatowie oraz w Zespole Szkół im . Marii Curie - Skłodowskiej w Ożarowie i jeszcze nie
są znane ostateczne wyniki kontroli.

O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która powiedział, iż sytuacja szpitala jest trudna,
a kolejne zmiany prezesów w tym nie pomagają, dlatego też ciągle stoimy w miejscu. Radna zapytała
o rehabilitację, na którą otrzymaliśmy środki, co już zostało zrobione w tej kwestii.
Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która wskazała iż zostały zabezpieczone środki w budżecie na
2022 r. i teraz czekamy na decyzje z Urzędu Marszałkowskiego.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w przedmiotowym punkcie.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamkną posiedzenie Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 15:18).
Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczgcy
pomocy społecznej
Komisji oświaty, sportu^zdro

Wojciech Majch

Spoin.
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