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Protokół Nr 6.2022
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
w dniu 20 czerwca 2022 r. godz. 8:00
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 Przewodniczący 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 pani Wiceprzewodniczący 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. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały stwierdzenia wyboru
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji,
b) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI
kadencji,
c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
za rok 2021,
d)
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
e) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie,
f) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach ,
g)
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
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5. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022-2026,
c)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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" - 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały stwierdzenia wyboru
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie
uchwały stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji,
następnie zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi.
Wobec braku pytań, pani Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz o zmianie uchwały stwierdzenia wyboru
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji, który stanowi załącznik nr 5 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 6 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie oraz o zmianie
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie
VI kadencji.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu w Opatowie oraz o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji. Następnie zapytał, czy są jakieś
pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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 7 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 8 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
za rok 2021.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która omówiła
szczegółowo
poszczególne elementy sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2021 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu
pieczy zastępczej na 2022 rok.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu.
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 9 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 10 do niniejszego protokołu.

d)

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Małgorzacie Jalowskiej - Wicestaroście, która
poinformowała, iż w Powiecie Opatowskim funkcjonuje jedna zawodowa rodzina zastępcza,
dla której wynagrodzenie wynosiło 2 000,00 zł brutto. Dodała, iż zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada
powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, dlatego też
proponuje się podnieść niniejsze świadczenie do kwoty 2 600 zł brutto.

O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał jak długi okres czasu ta kwota
nie podlegała zwiększeniu.
Odpowiedzi udzieliła pani Katarzyna Ambryszewska - Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż zawodowa rodzina zastępcza
funkcjonuje od 2015 roku, a ustawowa kwota wynosi 2000 zł i podlega ona corocznej
waloryzacji.

O zabranie głosu ponownie poprosił radny Kazimierz Żółtek, który zaproponował rozważenie
wyższej kwoty niż proponowana 2600 zł.
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O zabranie głosu poprosiła pani Wicestarosta, która poinformowała, iż prowadzone były
rozmowy z Przewodnicząca Rady Powiatu oraz z panią Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie i na początek ustalono taka kwotę. Pani Wicestarosta
podkreśliła, iż podczas kolejnych obrad sesji Rady Powiatu można dokonać ponownego
zwiększenia.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornecka, która poprosiła o pozytywne
zaopiniowanie niniejszej propozycji, bez zamykania możliwości na kolejny wzrost
wynagrodzenia. Dodała, iż podkreślić należy, iż dana rodzina zastępcza podsiada 5 dzieci
w tym 3 niepełnosprawnych intelektualnie, co jest ogromnym wyzwaniem dla rodziny.
O zabranie głosu poprosiła pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie, która poinformowała, iż starają się wspomagać rodzinę w wyższych wydatkach
jak np. garnitur studniówkowy.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu.
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 11 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 12 do niniejszego protokołu.
e) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Wicestaroście, która poinformowała, iż zgodnie z art.
97 ust. 1 opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot
kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Wskazała,
iż osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Na podstawie art. 97 ust. 5
ww. ustawy rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych. Podsumowując przedstawiła wysokość odpłatności uczestnika za
pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i
pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

dla osób samotnie
gospodarujących

dla
osób w rodzinie

1

2

3

Kwota odpłatności za pobyt w domu,
o której mowa w § 5 ust. 1
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Do 100%
Powyżej 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

60 zł

60 zł

Proponowana zmiana ma na celu obniżenie opłat wnoszonych przez osoby korzystające z
pobytu w Dziennym Domu „Senior- WIGOR" w Opatowie. Pani Wicestarosta wskazała, iż
analizując dochody oraz waloryzację emerytur proponuje się stosowanie dwóch progów
odpłatności.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu.
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 13 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 14 do niniejszego protokołu.
f)

w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach
- Koloniach. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu.
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 15 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 16 do niniejszego protokołu.
g)

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Annie Piątkowskiej - obsłudze prawnej Starostwa
Powiatowego w Opatowie, która poinformowała, iż w złożonej w dniu 6 czerwca 2022 r.
przez Mieszkańców Powiatu Opatowskiego petycji, adresowanej do Rady Powiatu w
Opatowie, nie zawarto osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, jak również nie
wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do
korespondencji; petycja nie została podpisana przez podmiot wnoszący petycję lub przez
osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
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Jak stanowi art. 7 ust. 1 u. o .p., jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4
ust. 2 pkt 1 i 2 u.o.p., pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
W konsekwencji, w opisanej sytuacji należy petycję pozostawić bez rozpatrzenia bez
wzywania przedkładającego petycję do uzupełnienia braków formalnych.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi
do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
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 17 do niniejszego protokołu.
Ud
ział 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 18 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
O zabranie głosu poprosiła pani Wicestarosta, która poinformowała, iż konieczność
utworzenia zaplanowanych tras wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców
Powiatu Opatowskiego, którzy ubiegają się o umożliwienie dojazdu osobom starszym do
punktów usługowych a młodzieży do szkół z miejscowości objętych przedmiotowymi trasami.
Następnie pani Kierownik wymieniła proponowane zmiany tras:
„73) Opatów - Opatów przez Mydłów, Włostów;
„74) Ożarów- Ożarów przez Julianów, Leopoldów, Gliniany;
„75) Opatów - Opatów przez Słabuszewice, Ublinek, Kaczyce;
„76) Opatów - Opatów przez Karwów;
„77) Iwaniska - Iwaniska przez Kujawy.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat
Opatowski, który stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która
poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2022
rok o kwotę 2.331.695 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę
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5.348.061 zł. Dodała, iż ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o
kwotę 3.016.366 zł, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2022 i
po zmianie wynik budżetu - deficyt wyniesie 17.416.865 zł. Następnie pani Skarbnik, wskazał,
iż dochody bieżące w kwocie 109.785.084,50 zł, tj. zwiększają się o 570.013 zł, w związku z:
1) zmniejszeniem dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.000 zł, i
dokonuje się go na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł, i jest przeznaczone na działalność bieżącą KPPSP w
Opatowie.
3) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4.784 zł z tytułu środków
z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z
kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 78.260 zł, co dotyczy
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników ZS
Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
5) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 104.000 zł, co dotyczy
dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Wymiana i montaż instalacji słaboprądowej
w celu przystosowania ciągów komunikacyjnych, pokoi, łazienek do potrzeb osób
niepełnosprawnych w DPS w Czachowie".
6) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 200.000 zł, co dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.
7) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o
kwotę 2.640 zł, co dotyczy wpływów za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
8) zmniejszeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.080
zł, co dotyczy środków otrzymanych przez ZS w Ożarowie z OPS w Ożarowie na sfinansowanie
wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy,
przebywających w naszym kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium Ukrainy, które wycofuje się z planu dochodów budżetowych i przenosi do planu
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.
9) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.547 zł,
co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1
pracownika ZPPP w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
10) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 89.756
zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9
pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
11) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 84.000
zł, co dotyczy:
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników
SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP - 75.000 zł;
zwrotu kosztów dowozu uczniów - 5.000 zł;
zwrotu kosztów wyżywienia uczniów - 4.000 zł.
12) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.746 zł,
co dotyczy zwróconej SOSW w Jałowęsach nadpłaty składek ZUS.
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13) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 19.360 zł, co dotyczy środków
otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników
zatrudnionych w POW podległych Powiatowi Opatowskiemu.
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.
Podsumowując pani Skarbnik omówiła wydatki majątkowe na kwotę 21.897.449 zł, które
zwiększają się o 4.576.707 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości
Rolniczej" o kwotę 85.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m.
Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI):
30000625 w km 6+610" o kwotę 3.248.529 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni
Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr
0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice
Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km" o kwotę 1.243.178 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 1.412.952 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.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026, który stanowi załącznik
nr 20 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu uchwały.
c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu opatowskiego za 2021 rok, który stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu uchwały.

Ad.6. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w przedmiotowym punkcie.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamkną posiedzenie Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 9:00).
Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczqcy
Komisji oświaty, sportu, zdrowia
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