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Protokół Nr 14.2019
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 25 października 2019 r. godz. 14:30.
Posiedzenie otworzył pan Wojciech Majcher – Przewodniczący Komisji oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy. Na wstępie pan Przewodniczący powitał wszystkich członków komisji, jak
również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 6
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. W chwili rozpoczęcia
obrad brak pani Małgorzaty Jalowskiej – Wicestarosty. Następnie pan Przewodniczący
odczytał zaproponowany projekt porządku posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok,
b) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący zapytał członków komisji, czy zgłaszają uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku uwag pan Przewodnicząca zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego
porządku obrad.
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.
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 5 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.
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Ad.2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019
rok.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Alicji Dudzie – Głównej Księgowej, która
wyjaśniła, iż w projekcie niniejszej uchwały dokonuje się zmian poprzez zwiększenie
dochodów o kwotę 316.436 zł i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 316.436
zł. Następnie omówiła zmiany w kolejnych działach tj.:
- zmniejszenie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.925 zł.
- zwiększenie dochodów w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości o kwotę 150.000 zł
z tytułu dotacji na zakup aparatu USG.
- zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 51.676 zł przeznaczone na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
64.530 zł
- zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 37.650 zł przeznaczone na
zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.
- zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 15.505 zł dotyczy środków
otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników POW Nr
1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.
Ponadto pani księgowa poinformowała, iż dokonuje się zmian również w następujących
jednostkach:
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie;
- Zespół Szkół w Ożarowie;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie.
Dodała również, iż dokonuje się przesunięcia z planu wydatków SP w Opatowie do
planów wydatków n/w jednostek:
- ZS Nr 1 w Opatowie – 495.800 zł,
- ZS Nr 2 w Opatowie – 506.867 zł,
- ZS w Ożarowie – 528.607 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – 72.850 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 77.000 zł,
- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie – 25.000 zł,
z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz
dofinansowanie bieżącej działalności.
Podsumowując pani Alicja Duda poinformowała, iż proponuje się zwiększenia planu
wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 445.025 zł w związku z:
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- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Zakup aparatu USG ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwości’’ o kwotę 150.000 zł;
- realizacją zadania ,,Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi leżącej
w obszarze usług publicznych na działce o nr ewidencyjnym 2058 przy ul. Szpitalnej w
Opatowie’’ o wartości 531.355 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,, Zakup samochodu osobowego i osobowo dostawczego’’ dla ZDP w Opatowie o kwotę 12.970 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup ciągnika’’ dla ZDP w Opatowie o kwotę
49.300 zł;
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 200.000 zł w związku z zadaniem ,,Zakup
samochodu ciężarowego 3-osiowego i piaskarki’’ dla ZDP w Opatowie ze względu na
rezygnację z jego realizacji.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedłożonego w/w projektu
uchwały
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał 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) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
Pan Przewodniczący
udzielił głosu pani Katarzynie Hatale – inspektorowi
w Wydziale GKKiGM, która poinformowała, iż Szpital Św. Leona Sp. z o. o.
zwrócił się z wnioskiem skierowanym do Powiatu Opatowskiego, w którym wniósł
o zabezpieczenie w formie hipoteki, która ma stanowić zabezpieczenie prawidłowej
realizacji przez spółkę projektu realizowanego pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Opatowie”. Wyjaśniła, iż wysokość zabezpieczenia musi wynosić co najmniej
130 % kwoty udzielonego dofinansowania na ten rok realizacji projektu, w którym
wartość dofinansowania jest najwyższa. Pani Katarzyna Hatała dodała, iż wartość
dofinansowania w 2020 r. wynosi 1 106 145,48 zł, zatem zabezpieczenie winno
wynosić co najmniej 1 437 989,12 zł.
Następnie pan Przewodniczący po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego w/w projektu uchwały.
Wobec braku pytań, poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto jest za
jego pozytywnym zaopiniowaniem.
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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.
Na salę obrad weszła pani Małgorzata Jalowska (godz. 15:15), dalsze obrady
prowadzone są w 6 osobowym składzie.
Ad. 3. Sprawy organizacyjne.
Członkowie komisji podjęli dyskusję nt. działań prowadzonych w szpitalu. Zaproponowano,
aby w najbliższym czasie zaprosić prezesa spółki aby przedstawił bieżącą sytuację oraz
poinformował o planach rozwoju szpitala.
Ad. 4. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.1215).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodniczący
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
/-/ Wojciech Majcher
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