OR-II.0012.1.5.2022

Protokół Nr 5.2022
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 8 kwietnia 2022 r. godz. 8:00

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
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 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.

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 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 7 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów, brak głosu - 1 (A. Bławat).
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.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała o podstawę i zasadność zwołania
niniejszego posiedzenia komisji.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który wyjaśnił, iż niniejsza
zmiana dotyczy remontu parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie. Wskazał, iż do
dnia wczorajszego procedowany był projekt dot. projektu tego remontu. Jednakże z uwagi na
konieczność zabezpieczenia konstrukcji przeciwpożarowej chcieliby zwiększyć kwotę na to zadnie.
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Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Anicie Tutak - Skórskiej - Kierownikowi Wydziału Rozwoju
i Rozwoju Powiatu, która poinformowała, iż została przygotowana ekspertyza, iż warunki budowy
i konstrukcji zagrażają zdrowiu i życiu zarówno pracowników jak i interesantów. Nadmieniła, iż w dniu
wczorajszym otrzymaliśmy kalkulację od projektanta, który poinformował, iż wartość zabezpieczenia
konstrukcji będzie wynosić 1 min 500 tys. zł brutto. Pani Kierownik wskazała, iż prace odbędą się
w zakresie zabezpieczenia konstrukcji nośno - stalowej oraz stropów. Wskazała, iż po zakończonych
pracach projektowych zostanie dostarczony kosztorys projektanta. Podsumowując pani Kierownik
wyjaśniła, iż bez dokonania stosownych zabezpieczeń żaden architekt ani nikt inny nie podpisze
zgodności z bezpieczeństwem. Dodała, iż ma nadzieję, iż uda się pozyskać dofinansowanie na ten cel.

O zabranie głosu ponownie poprosiła radna Aneta Bławat, która zapytała, co w przypadku jeśli nie
uda się pozyskać dofinansowania, w jaki sposób uda nam się zrealizować to zadanie.
Odpowiedzi udzielił pan Starosta, który powiedział, iż ma nadzieję, iż uda się nam pozyskać środki.
Wskazał, iż mamy dokumenty, wg których jest to bardzo ważne zadanie, gdyż ma na uwadze życie
i zdrowie ludzi przebywających w budynku, dlatego też będzie interweniował w Ministerstwie.

Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy są inne 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 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
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 omówiła
zmiany w projekcie w zakresie przebudowy w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

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 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 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 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 8 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.5. 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.6. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 8:24).
Protokołowała:

Przewodniczgca Komisji
budżetu, rozwoju gospo rczego i promocji powiatu
Bożena Kornacka
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