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Protokół Nr 8.2019
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 17 kwietnia 2019 r. godz. 12:30.
Posiedzenie otworzyła pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta w/z pana Wojciecha
Majchera – Przewodniczącego komisji. Na wstępie pani Wicestarosta powitała wszystkich
członków komisji, jak również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 5
członków komisji na ogólną liczbę 6 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. Nieobecność
usprawiedliwiona – pan Wojciech Majcher.
Następnie pani Wicestarosta odczytała zaproponowany projekt porządku posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzednich posiedzeń.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019 – 2027;
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok;
c) wyodrębnienia działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +”
w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie i nadania statutu;
d) nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior + ” w Stodołach – Koloniach;
e) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
3. Sprawy organizacyjne
4. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Wobec braku uwag zapytała, kto jest za przyjęciem w/w porządku posiedzenia.
W/w porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Następnie pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi do protokołu nr 6 i nr 7 z poprzednich
posiedzeń.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołów nr 6 i 7
z poprzednich posiedzeń bez odczytywania.
Protokoły z poprzednich posiedzeń zostały przyjęte jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
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Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2019 – 2027.
Pani Wicestarosta udzielił głosu pani Zofii Rusak – Skarbnik Powiatu, która
powiedziała, że zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na
2019 rok o kwotę 197.401 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2019 rok
o kwotę 4.500.012 zł.
Ponadto podkreśliła, iż niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów
o kwotę 4.302.611 zł, których źródłem są wolne środki.
Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2019 i po zmianie
wynik budżetu – deficyt wyniesie 7.346.625 zł.
Pani Wicestarosta zapytała czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały.
Wobec braku pytań, pani Wicestarosta poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019
rok.
Pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Opatowskiego na 2019 rok.
Wobec braku pytań, pani Wicestarosta poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Protokół Nr 8. 2019 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
- VI kadencji odbytego w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Strona 2

OR - II.0012.2.8.2019

c) wyodrębnienia działającego w ramach struktur Dziennego Domu „Senior +”
w Stodołach - Koloniach Klubu „Senior +” w Ożarowie i nadania statutu.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej – Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż
w związku z interpretacją z ministerstwa odnośnie 3 Dziennych Domów ,,Senior +”
podjęto decyzję, iż klub w Ożarowie powinien zostać wyodrębniony zgodnie z ustawa
o pomocy społecznej, jako całkiem odrębny ośrodek wsparcia. Pani Kierownik
nadmieniła, iż w dalszej kolejności nadaje się statut.
O zabranie głosu poprosił pan Paweł Koziarz – Obsługa Prawna Powiatu, który
wyjaśnił, iż zarówno Dzienny Dom ,,Senior+” w Stodołach Koloniach jak i Klub
,,Senior +” w Ożarowie są ośrodkami wsparcia, więc w związku z tym wg ustawy
o pomocy społecznej łączenie jednostek na poziomie powiatu jest możliwy wyłącznie
w jednym przypadku – PCPR z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Pan mecenas
podkreślił, iż takiego ośrodka powiat nie posiada, wiec na poziomie powiatu nie
możemy łączyć żadnych jednostek organizacyjnych, dlatego zaistniała potrzeb aby te
dwa Domy o których mowa wyodrębnić, aby mogły funkcjonować samodzielnie.
Pani Wicestarosta zapytała czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior + ” w Stodołach – Koloniach.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej, która wyjaśniła, iż
nadanie statutu placówce jest następstwem wyodrębnienia jednostek.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał głosu wobec
czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
e) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
Pani Wicestarosta zapytała, czy są uwagi lub pytania do przedłożonego projektu
uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego.
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Wobec braku uwag i pytań, poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto
jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Ad.4. Sprawy organizacyjne.
W realizowanym punkcie członkowie komisji poruszyli kwestię strajków nauczycieli. Odbyła
się krótka dyskusja w tym temacie.
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Wicestarosta podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.13:30).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska

w/z Wiceprzewodnicząca Komisji
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
/-/ Małgorzata Jalowska
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