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Protokół Nr 13.2022
z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
odbytego w dniu 26 sierpnia 2022 r. godz. 13:00

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła pani Małgorzata Jalowska - Wiceprzewodnicząca Komisji. Na wstępie pani
Wiceprzewodnicząca 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 9 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Brak pani B. Kornacka i W. Rodek - nieobecności nieusprawiedliwione.
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 9.
„Za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pani Wiceprzewodnicząca 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. Wybór Przewodniczącego Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z Powiatami
Staszewskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030.
6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski.

Protokół Nr 13.2022 z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu VI kadencji odbytego w dniu 26 sierpnia 2022 r.
1

OR-I1.0012.1.13.2022

7. Sprawy organizacyjne.
8. 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 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. Wybór Przewodniczącego Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu.
Pani Wiceprzewodnicząca - pani Małgorzata Jalowska zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś kandydatury
do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu.
Nikt nie zgłosił żadnych kandydatów, wobec czego pani Wiceprzewodnicząca 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 Wiceprzewodnicząca Małgorzata Jalowska udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi
Powiatu, która poinformowała, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów
budżetu na 2022 rok o kwotę 1.790.053 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok
o kwotę 2.217.145,40 zł. Dodała, iż dokonuje się również zwiększenia przychodów o kwotę
427.092,40 zł, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy. Dodatkowo niniejszą uchwałą
zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku
o kwotę 1.759.847,70 zł. Następnie pani Skarbnik szczegółowo omówiła dochody bieżące
w kwocie 112.056.899,50 zł, tj. zwiększają się o 758.034 zł, w związku z:
1) zmniejszeniem dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.386 zł, w związku
z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 40.000 zł z tytułu
wyższych wpływów z opłat geodezyjnych.
3) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 791 zł i jest przeznaczone na wypłatę rekompensat pieniężnych za
czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym dla funkcjonariuszy KPPSP
w Opatowie.
4) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 40.000 zł, co wynika z Umowy Nr 20/2022 z dnia 26.07.2022 r.
i dotyczy dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na
działalność bieżącą KPPSP w Opatowie.
W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - rozdział 75411.
5) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 68.716 zł i
jest przeznaczone na wypłatę świadczenia
motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie, sfinansowanie
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przeszeregowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału
środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę
w KPPSP w Opatowie.
6) zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3.812 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.
7) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 23.000 zł, co wynika z
decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.332.2022 z dnia 23.06.2022 r. i jest
przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.
8) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.000 zł i jest
przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.
9) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 28.534 zł,
10) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 80.000 zł z tytułu wyższej
odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Sobowie.
11) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.164 zł i jest
przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2022.
12) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 103.729 zł, co dotyczy
dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Umowa nr 6-2/DPS/2022
z dnia 11.08.2022 r. - z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy
Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.
13) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł,
co dotyczy darowizny otrzymanej z Fundacji Santander Bank Polska S.A. w ramach projektu
„Szkoła w ogrodzie - ogród w szkole" z przeznaczeniem na stworzenie ogrodu
terapeutycznego przy SOSW w Jałowęsach.
14) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32.600 zł,
co dotyczy:
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników
SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP - 27.600 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków oraz kosztów dowozu uczniów - 5.000 zł.
15) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.000 zł,
co dotyczy:
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników
SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP - 32.800 zł;
zwrotu kosztów dowozu uczniów - 2.200 zł.
16) zwiększeniem dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 331.142 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem
na sfinansowanie części wkładu własnego Powiatu do projektu „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" realizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Opatowie.

Pani Przewodnicząca podziękowała za omówienie powyższego projektu uchwały, po czym
zapytała, czy ktoś z członków komisji ma pytania.
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O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała, o przyczynę zmniejszenia
o kwotę 80 tys. zł na realizację inwestycji we Włostowie.
Pani Skarbnik poinformowała, iż jest to przesuniecie środków na przyszły rok, gdyż wydłużył się
okres wydatkowania.

Głos ponownie zabrała radna Aneta Bławat, która zapytała jakie budynki będą podlegać
modernizacji oraz jaki zakres prac będą obejmowały.
Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która wskazała, iż są to
budynki: WTZ na ul. Słowackiego w Opatowie (wymiana kotła grzewczego w kotłowni,
ocieplenie stropów oraz wymiana okien), Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Opatowie(docieplenie budynku), szpital (w zakresie remontu starego laboratorium).

O zabranie głosu ponownie poprosiła radna Aneta Bławat, która zapytała o możliwą kwotę
dofinasowania.
Pani Wicestarosta wskazała, iż wniosek został już wcześniej złożony i będzie to kwota 11 min
na szpital oraz pozostałe budynki.

Pani Wiceprzewodnicząca M. Jalowska powiedziała, iż w związku z tym, iż nie ma więcej pytań,
poda powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 7 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pani Wiceprzewodnicząca Małgorzata Jalowska powiedziała, że zmiany w budżecie są tożsame
z projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026, wobec czego zapytała, czy są pytania.
Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 7 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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c) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z Powiatami
Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030,
Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż porozumieniem międzygminnym z dnia
16 września określającym zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego zawartym
w celu przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej
Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030 zostały objęte gminy: Sandomierz, Klimontów,
Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik,
Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice. Dodała, iż
uwagi na fakt, że w porozumieniu międzygminnym uczestniczą gminy z powiatu opatowskiego,
Staszewskiego i sandomierskiego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, udział powiatów
w opracowaniu Strategii zapewnione jest na podstawie art. lOg ust. 2 pkt. 1 i 2. ustawy
o samorządzie gminnym.

O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał, kto zdecydował, o tym, iż
liderem jest miasto i gmina Połaniec.
Odpowiedzi udzieliła pani Wiceprzewodnicząca, która wskazała, iż lider wyłonił się od początku
i to powiaty wybrały lidera.
Następnie pani Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Nikt się nie zgłosił, wobec czego projekt uchwały został poddany przez panią Przewodniczącą
pod głosowanie.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za" - 7 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pani Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu panu Markowi Gołasie - Kierownikowi Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który szczegółowo przedstawił projekt uchwały.
Poinformował, Iż określenie wymiaru zatrudnienia pedagoga specjalnego zostało wprowadzone
na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zatem
koniecznym jest dostosowanie uchwały do wprowadzonych zmian. Zgodnie z zapisami zawartymi
w powyższych przepisach, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nie może przekraczać
w przypadku pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych, terapeutów pedagogicznych 22 godziny. Dodał, że po przeprowadzeniu analizy oraz
konsultacji z dyrektorami szkół proponuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. Zapisy
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uchwały powinny obowiązywać od nowego roku szkolnego, tj. od dnia 1 września 2022 r., zatem
konieczne jest zastosowanie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, aby można było prawidłowo zorganizować
rok szkolny.
Pani Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do powyższego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Wiceprzewodnicząca poinformowała o przejściu do omówienia
kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do realizacji ostatniego punktu
posiedzenia.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 14:53).

Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska
Wiceprzewodnicząca Komisji
budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
Małgorzata Jalowska
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