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Protokół Nr 3.2022
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 25 lutego 2022 r. godz. 10:00

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 pana T. Staniek. 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. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie za 2021 r. oraz bieżąca
informacja realizacji działań aktywizacyjnych w br.
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 przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata
2021 -2030".
6. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Samorządów Ziemi
Opatowskiej".
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7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny o zniesienie z porządku obrad pkt 6 ppkt a)
„Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz
przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą
„Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Opatowskiej".".
O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała o powód nieprocedowania powyżej
wskazanego projektu uchwały.
Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która wskazała, iż niniejsza sytuacja
zaistniała w związku z koniecznością ustalenia formy przyjmowania strategii i uzgodnienia
wątpliwości pojawiających się w trybie uzgadniania aktu, dlatego też zaproponowano zdjęcie go
z obrad w celu ustalenia z Urzędem Marszałkowskim oraz z gminami naszego Powiatu. Pani
Wicestarosta podkreśliła, iż przedmiotowy punkt obrad będzie procedowany podczas obrad kolejnej
Sesji Rady Powiatu.
Wobec braku dalszych pytań pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję wycofania
z zaproponowanego porządku obrad pkt 6 ppkt a) w brzmieniu w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod
nazwą „Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Opatowskiej".
Ww. wniosek 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 4 do niniejszego protokołu.
Następnie odczytała projekt porządku obrad po zmianie, o następującej treści:
„1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porzgdku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie za 2021 r. oraz bieżgca
informacjo realizacji działań aktywizacyjnych w br.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Pady 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 przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 2030".
6. Sprawy organizacyjne.
7. 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" - 7 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie za 2021 r, oraz bieżąca
informacja realizacji działań aktywizacyjnych w br.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż wszyscy członkowie komisji otrzymali do zapoznania
sprawozdanie z działalności PUP w Opatowie za 2021 r. oraz informację o bieżących działaniach
aktywizacyjnych, dodała, iż pani Dyrektor z przyczyn służbowych
nie mogła uczestniczyć
w dzisiejszym posiedzeniu komisji, dlatego prosi o kierowanie ewentualnych pytań, na które
odpowie.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która poprosiła o przygotowanie odpowiedzi
w następującym zakresie:
- pozyskiwania funduszy na otwarcie własnej działalności - jakie tworzone są rodzaje
działalności z podziałem na poszczególne gminy, wskazując przy tym największe
zainteresowanie (popyt) na nie, uwzględniając lata 2020 - 2021,
- refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy - wykaz podmiotów, które otrzymały
refundację w latach 2020 - 2021 oraz jakie było zainteresowanie ze strony mieszkańców,
- robót publicznych - wykaz instytucji, którym przyznano roboty publiczne w latach 2020 2021 oraz na jaki okres z wyszczególnieniem na podmioty,
- podział bieżących środków - czy podział środków w 2022 r. jest badany z faktycznym stanem
zapotrzebowania.
Przedmiotowe pismo skierowane do pani Dyrektor stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która wskazała, iż jej zdaniem sprawozdanie jest
wyczerpujące i klarowne. Radna podziękowała Dyrektor oraz pracownikom Powiatowego Urzędu
Pracy za współpracę i braku problemów przy pozyskiwaniu staży, czy robót publicznych.
Wobec braku dalszych pytań pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.

Ad. 5. 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 159.285 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę
4.281.285 zł, a ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę
4.122.000 zł. Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2022 i po
zmianie wynik budżetu - deficyt wyniesie 14.519.020 zł. Ponadto niniejszy projekt uchwały
zwiększa wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku
o kwotę 603.508 zł.

Protokół Nr 3.2022 z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu VI kadencji odbytego h> dniu 25 lutego 2022 r.

Strona 3

OR-II.0012.1.3.2022

Pani Skarbnik wskazała, iż dochody bieżące w kwocie 106.573.238 zł, tj. zwiększają się
o 159.285 zł, w związku ze:
1) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów
z usług z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych w DPS Zochcinek.
2) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 109.285 zł
z tytułu refundacji kosztów przewozu wychowanków w SOSW w Jałowęsach w kwocie 30.000
zł oraz refundacji PUP w kwocie 79.285 zł.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 161.787 zł.
b) Dochody majątkowe w kwocie 9.668.009 zł - pozostają bez zmian.
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.158.509 zł.
Kontynuując pani Skarbnik wskazała, iż planowane wydatki na 2022 rok wynosić będą
130.760.267 zł, tj. zwiększają się o 4.281.285 zł.
a ) Wydatki bieżące w kwocie 105.897.074 zł, tj. zwiększają się o 3.413.777 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 70.281.152 zł,
wydatki statutowe w kwocie 28.158.902 zł,
dotacje w kwocie 3.388.278 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.095.238 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy w kwocie 164.487 zł.
b ) Wydatki majątkowe 24.863.193 zł, tj. zwiększają się o 867.508 zł w związku ze:
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS
Nr 2 w Opatowie" o kwotę 70.000 zł;
- realizacją zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS
w Zochcinku" o wartości 50.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki
autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola" o wartości
12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nrO72OT i 0725T w m. Włostów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu
DP 0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km
0+016 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km
0+216 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na
wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości
12.000 zł;
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- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na
wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości
12.000 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie
oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie
dokumentacji dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie)" o wartości 603.508 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0686T w m. Ciszyca Górna" o wartości 12.000 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejść
dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0686T i 0763T w m. Ciszyca Górna"
o wartości 12.000 zł.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.362.952 zł.
c ) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2022 roku wynoszą 809.017 zł i dotyczą
kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie
Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków
szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka.
Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2023 - 790.187 zł,
2024 771.377 zł, 2025 - 752.526 zł, 2026 - 733.697 zł, 2027 - 714.867 zł i w roku 2028 175.781 zł.
Pani Skarbnik wskazała, iż przychody w roku 2022 wynoszą 14.519.020 zł, tj. zwiększają się
o 4.122.000 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS
Nr 2 w Opatowie" o kwotę 70.000 zł;
- zwiększeniem wydatków bieżących w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Opatowie o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i środków dydaktycznych
niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy zaburzeń systemów integracyjnych;
- zwiększenie wydatków na dopłaty do udziałów na pokrycie częściowej straty z działalności
w spółce Szpital Św. Leona w Opatowie w kwocie 3.263.492 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki
autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola" o wartości 12.000
zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu
DP 0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km
0+016 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
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- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km
0+216 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na
wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości
12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na
wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości
12.000 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie
oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie
dokumentacji dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie)" o wartości 603.508 zł.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała, o zwiększenie dochodów
o kwotę 50.000 zł na samochód do przewozu osób w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
jakie jest uzasadnienie takiego zakupu.
Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która wskazała, iż corocznie poddany analizie zostaje
tabor samochodowy w jednostkach samorządu terytorialnego. Dodała, iż założyli iż cyklicznie
kasowane będą stare, zużyte samochody często stwarzające niebezpieczeństwo na drodze
i doposażać w nowe. Pani Wicestarosta podkreśliła, iż remont starych busów jest bardzo
kosztowny.
O zabranie głosu ponownie poprosiła radna Aneta Bławat, która zapytała, czy to będzie bus
z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, czy dla Warsztatów Terapii
Zajęciowych.
Odpowiedzi udzieliła pani Zofia Rusak - Skarbnik Powiatu, która wskazała, iż Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej wystąpił o środki, nie wiadomo jeszcze jakie będzie jego przeznaczenie.
Głos ponownie zabrała pani Aneta Bławat, która zadała pytanie dot. przejść dla pieszych, czy
są drogi, które zostały zgłoszone, a które nie będą realizowane.

Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która wyjaśniła, iż w zeszłym roku pojawiła się
możliwość skorzystania z programu przejść dla pieszych. Na tamtą chwilę zgłoszone zostały
wszystkie odcinki dróg, które zostały zgłoszone, że wymagają remontu. Dodała, iż
zakwalifikowało się do programu tylko 4 odcinki, dlatego teraz wnioski zostały ponowione, na
tej liście nie znalazły się tylko 2 odcinki przejść dla pieszych ze względów braku unormowania
prawnego, który jest w trakcie regulacji. Kontynuując pani Wicestarosta o wymaganej
dokumentacji projektowej na te wszystkie drogi.
Głos zabrała pani Aneta Bławat, która zapytała jak długo jest ważna taka dokumentacja
projektowa.

Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która wskazał, iż co pół roku należy dokonać jej
aktualizacji, gdzie z reguły jej pierwsze aktualizacje są w zakresie poniesionego kosztu.
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O zabranie głosu ponownie poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała o zwiększenie
wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz
dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie
dokumentacji dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie)" o wartości 603.508 zł. Radna
zapytała, czy wskazana powyżej kwota jest za wykonanie dokumentacji projektowej.
Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która podkreśliła, iż jest to 20 % wartości robót
budowlanych wraz z zabudową meblową.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Jarosławowi Seweryńskiemu - Prezesowi Zarządu
Szpitala Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie, który omówił zadanie, które przed nim
stoi. Wskazał problemy z kadrą oraz z wypłatami. Omówił pomysły idące w kierunku rozwoju
szpitala. Podkreślił, iż będzie starał się wykorzystywać aktualne zasoby. Prezes poprosił
o pozytywne zaopiniowanie prośby o przekazaniu środków na dopłaty do udziałów na
pokrycie częściowej straty z działalności w spółce Szpital Św. Leona w Opatowie w kwocie
3.263.492 zł.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała o okres zaległości z wypłata
wynagrodzeń.
Odpowiedzi udzielił Prezes, który poinformował, iż nie jest w stanie wskazać okresu.
Powiedział, iż wg stanu na dzień 24 lutego br. zobowiązania zaległe dla pracowników to
1 min 600 tys. zł.

Głos ponownie zabrała pani Aneta Bławat, która zapytała Prezesa, czy przewiduje, iż
w najbliższych 3 miesiącach powiat ponownie będzie musiał dofinansować spółkę.
Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Szpitala, który wskazał, iż na te chwilę tego nie zakłada,
ale często warunkują to przyczyny zewnętrzne, nie zawsze zależne od spółki.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze 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.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 8 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 9 do niniejszego protokołu.
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b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 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 2022 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 10 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 11 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata
2021 -2030".
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Anicie Tutak - Skórskiej, która poinformowała, iż
poinformowała, iż odbyły się konsultacje społeczne co do projektu strategii Rozwoju Powiatu
Opatowskiego na lata 2021 - 2030, podczas których trzech radnych Rady Powiatu
w Opatowie wniosło cenne uwagi, za które dziękuje. Dodała, iż całość projektu została
przedłożona do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie oraz
zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opatowie, gdzie potem już żadne
uwagi nie zostały wniesione.
Pani Przewodnicząca oddała głos przedstawicielom EPRD - firmy opracowującej projekt
Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 - 2030, którzy przedstawili
prezentację stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wskazali, iż strategia
rozwoju określa wytyczne do późniejszego funkcjonowania. Jest to dokument planistyczny,
bardzo ogólny, określający cele programu ale nie pokazuje konkretnych działań, które kreują
się z czasem. Przedstawiciele firmy EPRD podkreślili, iż jest to bardzo istotny dokument
w celu pozyskiwania funduszy unijnych, który jest często wymagany.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, następnie pani Przewodnicząca zapytała, czy
są jakieś pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 -2030".
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 13 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 14 do niniejszego protokołu.
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Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.6. Sprawy organizacyjne.
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.7. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 12:26).

Przewodniczqca Komisji
budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
Bożena Kornacka
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