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Protokół Nr 8.2022
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 27 czerwca 2022 r. godz. 7:30

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła pani Aneta Bławat -Przewodnicząca Komisji. Na wstępie pani Przewodnicząca
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. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Wiceprzewodnicząca 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.
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. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2021 wraz z informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
6. Omówienie „Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2021."
7. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu Powiatu.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021
rok,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r.,
c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2021 r.,

Protokół Nr 8.2022 z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu VI kadencji odbytego m» dniu 27 czerwca 2022 r.

Strona 1

OR-H.0012.1.8.2022

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022-2026,
e)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
f) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg,
wniosków i petycji.
9. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Malice Kościelne,
b) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia
biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie,
c) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych,
e) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w
Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
lO.Sprawy organizacyjne.
11.Zamknięcie posiedzenia.
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.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma pytania do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wobec braku głosów przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2021 wraz
z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma pytania do sprawozdania finansowego powiatu
opatowskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiotowy materiał stanowi kolejno załączniki nr 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego protokołu.
Wobec braku głosów przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 6.0mówienie „Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2021.".
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma pytania do Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok
2021.
Wobec braku głosów przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad. 7. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu. Następnie zapytała czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu opinii.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. opinię uchwały pytając, kto
jest za jej pozytywnym przyjęciem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie przyjęli opinie w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 3 głosy (A. Bławat, A. Luba - Mendyk,
W. Słowik), brak głosu - 1 (T. Staniek).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a)
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Opatowie wotum zaufania za 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 13 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 3 głosy(A. Luba - Mendyk, W. Słowik,
A. Bławat.).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r.
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 15 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 3 głosy(A. Luba - Mendyk, W. Słowik,
A. Bławat).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2021 r.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 r., 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 17 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 3 głosy (A. Luba - Mendyk, W. Słowik,
A. Bławat).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026. 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 19 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 4 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 3 głosy (A. Luba - Mendyk,
W. Słowik, A. Bławat).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

e)

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 21 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 3 głosy (A. Luba - Mendyk, W. Słowik,
A. Bławat).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
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f)

o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg,
wniosków i petycji.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz
ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. 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 23 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 7 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów Wynik z głosowania jawnego
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.9. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Malice Kościelne.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady o zmianie uchwały w sprawie wyrażania zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Malice Kościelne,
który stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zapytała o cel nabycia takiej
nieruchomości.
Odpowiedzi udzielił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który poinformował, iż
działka, na której zlokalizowany jest most przedzieliła dwie pozostałe nieruchomości
i doprowadziła do tego, że działka Nr 82/1 o pow. jedynie 107 m2 przestała być gospodarczo
użyteczna dla właściciela wobec czego wniósł on na spotkaniu z Zarządem Powiatu
w Opatowie o jej nabycie przez Powiat Opatowski. Pan Starosta wskazał, iż po dokonanej
analizie ustalono, że działka Nr 82/1 będzie potrzebna do obsługi drogi powiatowej
i zimowego utrzymania mostu i chodnika w miejscowości Malice Kościelne, bowiem na niej
zostaną zlokalizowane skrzynie z piachem do obsługi tego odcinka, będzie zatem
wykorzystywana do realizacji zadań powiatowych związanych z utrzymaniem dróg
powiatowych. Kontynuując pan Starosta wskazał, iż w drodze negocjacji przeprowadzonych
z właścicielem nieruchomości ustalono, że cena nabycia za przedmiotową nieruchomość
wyniesie 3000 zł, środki na nabycie nieruchomości zostały zabezpieczone w budżecie
powiatu.
Wobec braku dalszych pytań Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu
uchwały.

Protokół Nr 8.2022 z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu VI kadencji odbytego w dniu 27 czerwca 2022 r.

Strona 5

OR-H.0012.L8.2022

b) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia
biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie,
Pani Przewodnicząca zapytała czy jest możliwe najem drogą trybu bezprzetargowego.
Odpowiedzi udzieliła pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która powiedział, iż jest to
możliwe i nie ma żadnych przeciwskazań. Dodatkowo pani mecenas wskazała, iż najem dot.
banku i jest to powiązane z nasza działalnością i korzystają na tym nasi interesanci, którzy
mogą dokonywać darmowych opłat dot. transakcji w Wydziale Komunikacji, Transportu
i Dróg, czy w Wydziale Geodezji i Kartografii a także innych, z tytułu których pobierane są
opłaty.

Pani Przewodnicząca zapytała jaka jest kwota najmu.
Odpowiedzi udzielił pan Rajmund Bańcer - Kierownik Wydziału
Nieruchomościami, który wskazał, iż kwota wynosi 407 zł brutto miesięcznie.

Gospodarki

Następnie pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś
pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa
Powiatowego w Opatowie, który stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

c) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Opatowski.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Opatowski, który stanowi załącznik nr 27 do niniejszego
protokołu.

Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, który stanowi załącznik nr 28
do niniejszego protokołu.

Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.
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e) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR”
w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach - Koloniach,
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +"
w Stodołach - Koloniach, który stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.10. Sprawy organizacyjne.
Salę obrad opuściła pani Wiesława Słowik, od tej chwili dalsze obrady prowadzone są w 6 osobowym
składzie.
Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie

pkt 11 i 12 oraz przenumerowania kolejnych punktów w brzmieniu:

11 „Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych

o odwołanie Starosty Opatowskiego.
12 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a)w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji.
Wobec braku uwag pani Przewodnicząca przeszła głosowania nad wnioskiem formalnym.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek formalny w sprawie
rozszerzenia porządku obrad.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za” - 6 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
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.11. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie
Starosty Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca odczytała opinię, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do przedłożonego
opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie Starosty Opatowskiego,
który stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.12. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia
odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji.. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca
poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 3 głosów (A. Gajek, M. Jalowska, T. Staniek), „wstrzymało się"- 0
głosów Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 08:06).

Sylwia Zakrzewska
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