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Protokół Nr 12.2022
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
w dniu 30 sierpnia 2022 r. godz. 10:00

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.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 18 lipca 2022 r.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowo -wychowawczych
do nowego roku szkolnego 2022/2023.
5. Zaopiniowanie 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,
b) 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
Sprawy organizacyjne,
6. Omówienie 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.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Na wstępie pan Przewodniczący Komisji Wojciech Majcher powitał wszystkich członków komisji, jak
również osoby zaproszone, po czym przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 18 lipca 2022 r.
Pan Przewodniczący Komisji W. Majcher poinformował, 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 zapytał, 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 7.
„Za" - 7 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w pkt
5 ppkt c i d w brzmieniu: c) o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
d) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do zgłoszonego przez niego wniosku formalnego.
Wobec ich braku poddał pod głosowanie ww. wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
Wniosek formalny w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 7.
„Za" - 7 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany rozszerzony porządek posiedzenia.
Rozszerzony porzgdek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 18 lipco 2022 r.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowo -wychowawczych
do nowego roku szkolnego 2022/2023.
5. Zaopiniowanie 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,
b) 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
Sprawy organizacyjne,
c)
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego,
d)
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026,
h) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
7. Zamknięcie posiedzenia.
\N wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego
rozszerzonego porządku obrad.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 7.
„Za" - 7 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodnicząca poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.4. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowo wychowawczych do nowego roku szkolnego 2022/2023,
Pan Przewodniczący poinformował; iż z godnie z realizacja planu pracy komisji oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy społecznej wystosował pismo do dyrektorów szkół oraz specjalnych ośrodków
szkolno - wychowawczych o przedłożenie informacji nt. przygotowania do nowego roku szkolnego.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poprosił dyrektorów szkół i placówek o przedstawienie informacji.
- głos zabrała pani Magdalena Gdowska - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, która
przedłożyła stan przygotowania szkoły do roku szkolnego 2022/2023. Poinformowała,
również o liczbie absolwentów oraz nowych uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
- głos zabrała pani Małgorzata Szczepańska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, która
przedłożyła informację dotyczącą stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego
wraz z informacją o liczbie uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
- głos zabrała pani Aneta Gołyska - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej - Curie, która przedłożyła stan przygotowania szkoły do roku szkolnego
2022/2023. Poinformowała, również o liczbie absolwentów oraz nowych uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
- głos zabrała pani Dorota Wareliś - Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Opatowie, która również przedłożyła stan przygotowania szkoły do roku
szkolnego 2022/2023. Poinformowała, także o liczbie absolwentów oraz nowych uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
- głos zabrała pani Elżbieta Wypchło - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie, która przedłożyła stan przygotowania szkoły do roku
szkolnego 2022/2023. Poinformowała, również o liczbie absolwentów oraz nowych uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 11.
- głos zabrała pani Renata Foremniak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jałowęsach, która przedłożyła stan przygotowania szkoły do roku
szkolnego 2022/2023. Poinformowała, również o liczbie absolwentów oraz nowych uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
- głos zabrała pani Małgorzata Spychaj - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
w Niemienicach, która przedłożyła stan przygotowania szkoły do roku szkolnego 2022/2023.
Poinformowała, również o liczbie absolwentów oraz nowych uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
- głos zabrała pani Beata Zubrzycka - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka, która przedłożyła stan przygotowania
szkoły do roku szkolnego 2022/2023. Poinformowała, również o liczbie absolwentów oraz
nowych uczniów.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która zwróciła uwagę aby dyrektorzy
specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych jeszcze częściej spotykali się rodzicami i namawiali
ich aby dzieci, które posiadają jakieś dysfunkcje zapisywali do takich placówek, gdyż tam mają
najlepszą opieką i dostosowane warunki do nauki.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który poinformował, iż jako członek Zarządu Powiatu
w Opatowie pełni opiekę m. in. nad oświata i chciałby, aby dyrektorzy odpowiedzieli sobie na
następujące pytania:
- jacy nauczyciele otrzymali w ostatnim czasie wypowiedzenia umowy o pracy i czy na pewno byli oni
nieprzydatni,
- jak wygląda system wynagradzania pracy,
- czy są dodatki wynagradzające dodatkową pracą i zaangażowanie nauczyciela,
- czy prowadza monitoring całkowitej pracy godzin, czy wiedza gdzie ich nauczyciele pełnia druga
pracę,
- czy pracują nauczyciele bez kwalifikacji,
- czy nauczyciele, którzy prowadzili klasy maturalne i odeszli na emeryturę mają możliwość
otrzymania kilku godzin z tymi klasami,
- czy w klasach profilowych zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.
Pan Kazimierz Żółtek poprosił aby dyrektorzy przemyśleli te pytania aby na następnym spotkaniu
mogli to przedstawić całej komisji.
O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która powiedziała, iż czuje nieusatysfakcjonowana
wypowiedziami dyrektorów, gdyż nie dostała odpowiedzi na pytania które ją interesują tj.: czy
arkusze są przygotowywane zgodnie z prawem oświatowym, czy zatrudniają emerytów, czy
zatrudniają nauczycieli na półtorej etatu oraz inne. Dlatego tez radna poprosiła Kierownika Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przygotowanie takiej informacji.
Wobec Braku dalszych pytań pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.

Ad.5. Zaopiniowanie 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.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść projektu uchwały, po czym zapytał, czy są pytania
do powyższego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
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 pytając, kto
jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały o zmianie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów,
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pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opatowski,
który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 7.
„Za" - 7 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

b) 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 20212030 Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym zapytał, czy są
pytania do powyższego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 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
Sprawy organizacyjne pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 7.
„Za" - 7 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
c)

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Przewodniczący komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym udzieliła głosu
pani mecenas Ewelinie Płatek - Kosior.

Głos zabrała pani Ewelina Płatek - Kosior - obsługa prawna starostwa, która wskazała z jakich
przyczyn wystąpiła konieczność dokonania zmiany:
1) w § 4 pkt 10 i 11 dokonano aktualizacji publikatorów ustaw, który w minionym okresie
uzyskały inne oznaczenia;
2) w § 27 po ust. 3 dodano się ust. 4 w celu uregulowania zasad tworzenia aktów
normatywnych dla organów powiatu, tak aby to Starosta wydał stosowane zarządzenie
normujące wewnętrzne zasady, w tym szczególności określenie przyjętych praktyk daty
wpływu aktu do biura rady, uzgodnienia aktów itp.;
3) zmieniono § 39 ust. 2 oraz § 46 ust. 2 regulując sytuację, które mogą nastąpi, gdy nie
nastąpi wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. Wymaga tego aktualna
sytuacja w Komisji skarg wniosków i petycji, gdzie przewodniczący złożył rezygnację
z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji oraz wiceprzewodniczący złożył rezygnację
z członkostwa w ogóle w Komisji;
Protokół Nr 12.2022 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej - VI kadencji odbytego w dniu 30 sierpnia
2022 r.
5

OR-II. 0012.2.12.2022

4) zmieniono również § 47 ust. 5 poprzez umożliwienie rademu bycie przewodniczącym
dwóch komisji wobec obecnie panującego problemu z wyborem przewodniczących
poszczególnych Komisji.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi bądź pytania do przedłożonego
projektu uchwały, wobec ich braku dalszych zapytań, pan Przewodnicząca poddał pod
głosowanie powyższy projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, który stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 7.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (B. Kasińska).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

d)

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Pan Przewodnicząca komisji odczytał treść ww. projektu uchwały, po czym udzielił głosu pani
mecenas Ewelinie Płatek - Kosior.
Głos zabrała pani mecenas Ewelina Płatek - Kosior, która poinformowała, że w związku ze
zmianami w składzie komisji skarg, wniosków i petycji wnosi się o wydłużenie terminu
rozpatrzenia skargi do dnia 16 października br.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania.
Wobec braku zapytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, który stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 7.
„Za" -7 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) 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 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
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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
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 CCMD-19 - Umowa nr 6-2/DPS/2022
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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.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania do przedmiotowego projektu
uchwały.
Wobec ich pytań pan Przewodniczący poinformował o przejściu do omówienia kolejnego
projektu uchwały.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Przewodniczący komisji powiedział, że zmiany w budżecie są tożsame, co w projekcie
uchwały dot. zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Następnie zapytał, czy są pytania
do przedłożonego projektu uchwały.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący poinformował o przejściu do omówienia kolejnego
projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.7. Sprawy organizacyjne.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która poinformowała o piśmie z prośbą o nadanie
tytułu honorowego obywatelstwa powiatu opatowskiego.
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Odbyła się dyskusja ww. temacie w wyniku, której członkowie komisji uznali, iż nie jest to zadanie
i kompetencja powiatu, powiat nie posiada stosownego regulaminu nadawania takich tytułów ani też
środków przeznaczonych na ten cel.

Pan Przewodniczący komisji zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.
Wobec braku zgłoszeń pan Przewodniczący przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący komisji podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 11:40).
Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej

Wojciech Majcher
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